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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1320 Reial decret 44/2015, de 2 de febrer, pel qual es regulen les especificacions i 

condicions per a la utilització del document únic electrònic (DUE) per a la 
posada en marxa de societats cooperatives, societats civils, comunitats de 
béns, societats limitades laborals i emprenedors de responsabilitat limitada 
mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.

L’activitat empresarial és, en un sistema d’economia de mercat, l’impulsor primordial 
de creació d’ocupació, riquesa i benestar social. La consecució d’aquests objectius 
exigeix als poders públics implicar-se en el seu desenvolupament.

Així mateix, és una realitat que les economies desenvolupades disposen d’una 
estructura econòmica basada fonamentalment en la petita i mitjana empresa (PIME). El 
motor principal de l’economia espanyola el constitueixen les petites i mitjanes empreses. 
Així, de fet, actualment a Espanya són més del 99 per cent de les empreses espanyoles, 
creen al voltant del 60 per cent de l’ocupació i contribueixen entorn del 65 per cent del 
valor afegit brut. Hi ha una correlació clara entre el naixement més gran de PIME i el 
creixement del producte interior brut. D’aquesta manera es fa patent que, incentivant 
l’activitat empresarial i facilitant-hi l’accés, s’obtenen resultats que no tan sols afavoreixen 
el mateix emprenedor, sinó la societat en el seu conjunt.

És fonamental per a qualsevol economia facilitar i simplificar l’accés a l’activitat 
empresarial. Està demostrat que un procediment senzill d’obertura estimula la creació de 
noves empreses. Igualment, l’establiment de procediments senzills d’obertura està també 
correlacionat amb una productivitat més gran en les empreses ja constituïdes. A més, 
processos més àgils i senzills per a l’obertura d’empreses faciliten que els treballadors i el 
capital es moguin entre els diferents sectors quan les economies experimenten moments 
difícils.

En aquest sentit, el Govern d’Espanya ha desenvolupat una sèrie de mesures per 
impulsar i facilitar la creació d’empreses, des de l’any 2003, amb la Llei 7/2003, d’1 d’abril, 
de la societat limitada nova empresa per la qual es modifica la Llei 2/1995, de 23 de març, 
de societats de responsabilitat limitada, en la qual es crea el document únic electrònic 
(DUE), fins a l’actualitat amb el Pla d’estímul econòmic i suport a l’emprenedor i els 
treballs de la Comissió de Reformes de les Administracions Públiques (CORA).

El DUE és el document que permet la creació d’empreses de manera integrada per 
mitjans electrònics i en un sol procediment. El DUE es regula per primera vegada per a la 
constitució de la societat limitada nova empresa en el Reial decret 682/2003, de 7 de juny, 
pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica a què es refereixen l’article 134 i la 
disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada, en el qual també es desenvolupa el Centre d’Informació i Xarxa 
de Creació d’Empreses (CIRCE).

Posteriorment, el DUE es va ampliar a altres tipus d’empreses mitjançant dos reials 
decrets, el 2006 mitjançant el Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es 
regulen les especificacions i condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per 
a la constitució i posada en marxa de societats de responsabilitat limitada mitjançant el 
sistema de tramitació telemàtica, i el 2010, mitjançant el Reial decret 368/2010, de 26 de 
març, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ús del document únic 
electrònic (DUE) per a la posada en marxa de les empreses individuals mitjançant el 
sistema de tramitació telemàtica.

El 2013, els treballs de la CORA donen com a resultat, d’una banda, el projecte de 
simplificació administrativa «Emprèn en tres», elevat per aquesta a l’aprovació del Consell 
de Ministres el 31 de maig de 2013, que permet integrar la declaració responsable que ha 
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substituït la llicència municipal amb el CIRCE. D’altra banda, el mateix informe de la 
CORA, aprovat pel Consell de Ministres en la sessió de 21 de juny, recull un important 
conjunt de mesures de simplificació administrativa en la creació d’empreses. Entre 
aquestes, la inclusió en el document únic electrònic (DUE) de les societats cooperatives, 
societats civils, comunitats de béns i societats limitades laborals, així com una sèrie de 
tràmits com la comunicació del centre de treball a la comunitat autònoma i la sol·licitud de 
la denominació social en el cas de la societat de responsabilitat limitada.

A més, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, recull mesures per impulsar la iniciativa emprenedora, entre d’altres, 
la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada (articles del 7 a l’11), i estableix a 
l’article 14 que els tràmits necessaris per a la inscripció registral de l’emprenedor de 
responsabilitat limitada es poden fer mitjançant el sistema de tramitació telemàtica del 
CIRCE i el DUE. També es modifica 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, i 
s’amplien de manera significativa els tràmits que es poden fer mitjançant el DUE.

L’esmentada Llei 14/2013, de 27 de setembre, també crea, a l’article 13, la figura dels 
punts d’atenció a l’emprenedor, en els quals s’ha d’iniciar la tramitació del document únic 
electrònic. Així mateix estableix a la disposició addicional segona que els punts 
d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) passen a denominar-se punts d’atenció a 
l’emprenedor (PAE).

Per tant, d’una banda, el present Reial decret, que forma part de les actuacions 
derivades dels treballs de la CORA a l’àrea de creació d’empreses, permet que les 
cooperatives, societats civils, societats limitades laborals i comunitats de béns utilitzin el 
procediment electrònic del sistema CIRCE per portar a terme els tràmits de creació de la 
seva empresa mitjançant la utilització del DUE.

D’altra banda, mitjançant aquest Reial decret també es regulen els tràmits necessaris 
per a la inscripció registral de l’emprenedor de responsabilitat limitada tal com estableix la 
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix que la regulació de la tramitació electrònica de 
l’empresari individual sigui aplicable a l’emprenedor de responsabilitat limitada afegint el 
tràmit de la inscripció registral. A més, recull el canvi de denominació dels PAIT i s’hi 
refereix amb la nova nomenclatura.

Tot això, de conformitat amb 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, que estableix 
que mitjançant el DUE es pot fer qualsevol altre tràmit davant d’autoritats estatals, 
autonòmiques i locals associat a l’inici o exercici de l’activitat, inclosos l’atorgament de 
qualssevol autoritzacions, la presentació de comunicacions i declaracions responsables i 
els tràmits associats al cessament de l’activitat. Igualment, l’apartat segon de la disposició 
addicional esmentada estableix que, reglamentàriament o, si s’escau, mitjançant la 
subscripció dels convenis oportuns entre les administracions públiques competents, s’han 
d’establir les especificacions i condicions per a l’ús del DUE per a la constitució de 
qualsevol forma societària.

Igualment, els títols tercer i quart de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, preveuen, respectivament, la gestió electrònica dels 
procediments administratius, i la cooperació entre administracions per a l’impuls de 
l’administració electrònica, així com la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que a 
l’article 8.1 estableix que els tràmits i els procediments per a l’accés a una activitat de 
serveis es puguin fer fàcilment per via electrònica a través de la finestreta única.

Així, el present Reial decret aplica a les cooperatives, les societats civils, les 
comunitats de béns, les societats limitades laborals i els emprenedors de responsabilitat 
limitada el mecanisme desplegat pel Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es 
regula el sistema de tramitació telemàtica a què es refereixen l’article 134 i la disposició 
addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat 
limitada.
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D’acord amb el que disposa l’article 37.h) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest Reial decret s’ha sotmès a 
informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, Energia i Turisme i de Justícia, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 
de gener de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la disposició.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regulació de les especificacions i 
condicions per a l’ús del document únic electrònic (d’ara endavant, DUE), als efectes de 
la posada en marxa de societats cooperatives, societats civils i comunitats de béns.

2. Igualment, aquest Reial decret regula les especificitats que s’han de tenir en 
compte per a l’ús del DUE als efectes de la posada en marxa d’empreses que adoptin la 
forma jurídica de societat de responsabilitat limitada laboral i d’emprenedor de 
responsabilitat limitada.

3. Les disposicions que conté aquest Reial decret, pel que fa a societats 
cooperatives, només són aplicables a les cooperatives de treball associat.

4. Queden exclosos els sectors immobiliari, financer i d’assegurances.
5. L’emplenament regular del DUE corresponent a societats civils l’objecte de les 

quals sigui l’explotació d’una activitat mercantil no convalida la nul·litat d’aquestes atès 
que es constitueix en document privat.

6. Les disposicions que conté aquest Reial decret no alteren les normes relatives a 
la tramitació administrativa no electrònica per a la posada en marxa d’empreses que 
adoptin la forma jurídica de cooperativa, societat civil o comunitat de béns a les quals fan 
referència els apartats anteriors. Igualment s’ha d’entendre per al cas de les societats 
limitades laborals i de l’emprenedor de responsabilitat limitada.

7. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de la utilització i 
aplicació de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics que en matèria 
de signatura i enviament de documents puguin establir les diferents administracions 
públiques i els organismes públics i entitats vinculades o dependents d’aquestes, en el 
marc del que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics.

Article 2. Punts d’atenció a l’emprenedor.

1. L’emplenament i l’enviament del DUE referent a l’empresa que adopti la forma 
jurídica de cooperativa, societat civil, comunitat de béns, societat de responsabilitat 
limitada laboral o emprenedor de responsabilitat limitada es poden fer pels punts d’atenció 
a l’emprenedor que defineix 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, en la redacció 
que en fa la Llei 14/2013, de 27 de setembre, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

2. L’emplenament del DUE també es pot fer a través de la finestreta única que 
l’Administració pública espanyola posa a disposició dels prestadors de serveis, tant 
nacionals com dels estats membres, segons estableix l’article 18 de la Llei 17/2009, de 23 
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

3. L’emplenament per via electrònica del DUE està disponible per als ciutadans a 
través de la subseu electrònica de la Subdirecció General de Suport a la PIME de la 
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Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, https://subsede.pyme.minetur.gob.es.

4. Amb la finalitat de garantir la conservació del document electrònic, tal com indica 
l’article 21 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, el DUE té els components, els 
formats i les metadades que recull la Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria 
d’Estat per a la Funció Pública, per la qual s’aprova la Norma tècnica d’interoperabilitat 
del document electrònic.

El DUE es conforma com un expedient electrònic amb els components següents:

a) Documents electrònics, que han de complir les característiques d’estructura i 
format que estableix la Norma tècnica d’interoperabilitat del document electrònic.

b) Índex electrònic, que segons el que estableix l’article 32.2 de la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ha de garantir la integritat 
de l’expedient electrònic i permetre’n la recuperació sempre que sigui necessari.

c) Signatura de l’índex electrònic per l’administració pública, òrgan o entitat actuant 
d’acord amb la normativa aplicable.

d) Metadades de l’expedient electrònic.

CAPÍTOL II

Document únic electrònic de la cooperativa, societat civil i comunitat de béns

Article 3. Naturalesa i contingut del DUE.

1. El DUE és un instrument de naturalesa electrònica en el qual es poden incloure 
totes les dades referents a la societat cooperativa, societat civil o comunitat de béns que, 
d’acord amb la legislació aplicable, s’han de remetre als registres jurídics i a les 
administracions públiques competents per a la constitució i per al compliment de les 
obligacions en matèria tributària i de seguretat social inherents a l’inici de la seva activitat, 
sempre que aquestes es remetin per mitjans electrònics.

2. El DUE conté dos tipus de dades:

a) Dades bàsiques, que s’han d’emplenar en el moment en què es dóna inici a la 
tramitació i que són, per a la cooperativa, societat civil o comunitat de béns, les que 
estableix l’annex I del Reial decret 682/2003, de 7 de juny, amb les especialitats que 
estableix l’article 5 del present Reial decret, així com totes les que siguin necessàries per 
emplenar els tràmits per portar a terme la realització del DUE segons la legislació vigent 
en cada moment.

b) Dades a incorporar en cada fase de la tramitació per les administracions públiques 
competents per al compliment de les obligacions en matèria tributària i davant de la 
Seguretat Social, inherents a l’inici de la seva activitat. Aquestes dades són les que 
estableix l’annex II del Reial decret 682/2003, de 7 de juny, excepte pel que fa al seu 
paràgraf c), amb les especialitats següents:

1r Dades que ha d’incorporar al DUE l’administració pública competent en matèria 
de cooperatives:

1. Certificació negativa de la denominació de la societat cooperativa.
2. Registre en què es practiqui la inscripció, número d’inscripció, província, tom, 

llibre, foli, secció i full.

2n En el cas de la constitució de societats cooperatives i quan així ho estableixi la 
legislació estatal i/o autonòmica corresponent, el DUE també ha de contenir les dades a 
incorporar en cada fase de tramitació pel notari autoritzant de l’escriptura pública de 
constitució i pels encarregats dels registres de cooperatives corresponents. Quan es tracti 
de societats civils o comunitats de béns que es constitueixin mitjançant escriptura pública, 
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el DUE ha de contenir igualment les dades a incorporar en cada fase de tramitació pel 
notari autoritzant d’aquesta escriptura.

CAPÍTOL III

Tramitació del document únic electrònic

Article 4. Tràmits que la cooperativa, la societat civil o la comunitat de béns poden fer 
amb el document únic electrònic.

1. El DUE permet la realització electrònica dels tràmits a què es refereixen els 
paràgrafs b) a n) de l’article 5.1 del Reial decret 682/2003, de 7 de juny, referits a la 
cooperativa, a la societat civil o a la comunitat de béns, segons correspongui.

2. A més dels tràmits que indica l’apartat anterior, en el cas de les societats 
cooperatives, el DUE permet la realització dels tràmits següents:

a) Sol·licitud de certificació negativa de denominació de la cooperativa.
b) Inscripció de l’escriptura pública de constitució en el registre de societats 

cooperatives.

3. Per ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme es pot establir la realització 
electrònica, mitjançant el DUE, d’altres tràmits que complementin o substitueixin els 
esmentats en els apartats anteriors.

Article 5. Tramitació del document únic electrònic.

1. Una vegada consignades en el DUE les dades bàsiques, que són les que indica 
l’annex I del Reial decret 682/2003, de 7 de juny, referides a la cooperativa, a la societat 
civil o a la comunitat de béns, segons correspongui, amb les especialitats que estableix el 
present Reial decret, el sistema de tramitació telemàtica (d’ara endavant, STT) li assigna 
el número CIRCE corresponent, i així s’identifica de manera única i inequívoca el DUE; a 
continuació s’ha de procedir a la realització dels tràmits que estableixen els paràgrafs b) a 
o) de l’article 6 del Reial decret 682/2003, de 7 de juny. En el cas de les societats civils i 
les comunitats de béns s’ha d’efectuar a més el tràmit que preveu el paràgraf i) per cada 
partícip o comuner i no són aplicables els tràmits als quals es refereixen els paràgrafs n) i 
ñ) de l’esmentat article 6. Respecte al paràgraf f) és aplicable quan la societat civil o la 
comunitat de béns opti per la inscripció en el registre mercantil corresponent o així ho 
estableixi una norma de rang superior. El paràgraf f) esmentat no és aplicable en el cas 
de societats cooperatives.

2. Quan així ho indiqui la legislació estatal i/o autonòmica corresponent, en el cas de 
les societats cooperatives es pot portar a terme el tràmit de qualificació prèvia d’estatuts 
socials.

3. En relació amb els tràmits a què es refereixen els apartats anteriors, s’han de dur 
a terme amb les especialitats següents respecte a l’article 6 i l’annex I del Reial decret 
682/2003, de 7 de juny:

a) Les dades referents a la denominació social s’han de substituir per la denominació 
de la societat civil o comunitat de béns, segons sigui el cas d’acord amb la normativa que 
sigui aplicable. Quant a les dades relatives a la sol·licitud de certificació negativa de 
denominació de la cooperativa, s’han de fer constar les següents:

1. Dades del sol·licitant.
2. Dades als efectes de notificació.
3. Les sol·licituds de denominació per ordre de preferència, fins al nombre màxim 

que permeti la normativa aplicable en cada cas.

b) S’han de consignar les dades identificatives relatives als cooperativistes, partícips 
o comuners, nom i cognoms, denominació social en el supòsit que siguin persones 
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jurídiques, edat, sexe, data de naixement, lloc de naixement, estat civil i data d’estat civil, 
representant si s’escau, nacionalitat, número d’identificació fiscal, número d’afiliació a la 
Seguretat Social, si en té, domicili i domicili fiscal si no coincideixen, indicació de la seva 
quota de participació i d’atribució en cas que aquestes quotes no coincideixin, així com 
totes les dades identificatives relatives als cooperativistes, partícips o comuners, segons 
correspongui, que siguin necessàries segons la legislació vigent en cada moment.

c) Quant a les dades societàries, s’han de consignar les dades de la societat 
cooperativa, societat civil o comunitat de béns, segons corresponguin. Quant a la forma 
jurídica s’ha de fer constar la de societat cooperativa, societat civil o comunitat de béns, 
segons correspongui. Respecte a les dades relatives a la inscripció de l’escriptura pública 
de constitució en el registre de societats cooperatives, s’han de fer constar les dades del 
sol·licitant, les del seu representant, si s’escau, i les dades als efectes de notificació.

d) En el cas de la societat civil o la comunitat de béns, quan s’aportin béns immobles 
o drets reals, s’han de remetre al notari autoritzant les dades recollides en el DUE.

e) Per a l’obtenció del número d’identificació fiscal (d’ara endavant, NIF) de la 
societat civil o de la comunitat de béns s’ha de remetre a l’administració tributària 
competent el corresponent contracte privat de constitució o una còpia simple electrònica 
de l’escriptura de constitució.

f) Les dades referents al capital social s’han de substituir pel capital social mínim.
g) Quant a l’obtenció del NIF definitiu de societats civils i comunitats de béns s’han 

de remetre a l’administració tributària competent, si s’escau, les dades del contracte privat 
de constitució, o escriptura pública, NIF de la persona que signi la declaració censal, i que 
ha de ser un dels socis, comuners o partícips, o el seu representant, liquidació per l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en els casos en què sigui 
procedent.

h) Quant a l’obtenció de la certificació negativa de denominació de la cooperativa, 
l’STT ha de remetre a l’administració pública competent les dades següents que conté el 
DUE:

1. Dades del sol·licitant.
2. Dades als efectes de notificació.
3. Les sol·licituds de denominació per ordre de preferència.

i) Per a la inscripció de l’escriptura pública de constitució en el registre de societats 
cooperatives l’STT ha de remetre a l’administració pública competent les dades següents 
que conté el DUE:

1. Dades del sol·licitant.
2. Dades del seu representant, si s’escau.
3. Dades als efectes de notificació.
4. Còpia autoritzada electrònica de l’escriptura pública de formalització de l’acord 

corresponent, sempre que la legislació estatal i/o autonòmica de cooperatives així ho 
precisi.

5. Document acreditatiu d’haver liquidat l’impost de transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats.

Si de la qualificació de la documentació presentada el registre de cooperatives aprecia 
l’existència de defectes susceptibles d’esmena, ho ha de comunicar a l’STT perquè els 
interessats procedeixin a la seva rectificació.

En els supòsits de qualificació negativa, el registre de cooperatives ho ha de 
comunicar al notari autoritzant i al representant que, a l’efecte, els socis fundadors hagin 
designat, dins de les 24 hores següents a la presentació. Així mateix, ho ha de notificar a 
les administracions tributàries competents.

j) En el cas de les societats cooperatives, l’STT ha de remetre al notari autoritzant 
de l’escriptura les dades d’inscripció en el registre de societats cooperatives corresponent.
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CAPÍTOL IV

Comunicació de modificacions i protecció de dades personals

Article 6. Comunicació de modificacions per les administracions públiques.

1. Per a la correcta tramitació electrònica del DUE a què es refereix aquest Reial 
decret, les administracions públiques competents han de facilitar a l’administrador de 
l’STT, pel procediment automatitzat establert en el mateix sistema, les modificacions que 
es puguin produir en relació amb noves dades que s’hagin de consignar, així com 
qualsevol modificació en les taules de codificació de les dades ja contingudes en el DUE.

2. Rebudes les modificacions a les quals fa referència l’apartat anterior, 
l’administrador de l’STT les ha d’incloure de manera automàtica en el sistema.

Article 7. Protecció de dades personals.

1. Els PAE únicament poden sol·licitar dades personals directament als seus titulars 
o previ consentiment explícit d’aquests, i només en la mesura necessària per dur a terme 
els tràmits a què fa referència aquest Reial decret.

2. El tractament de les dades personals que es necessitin per a la tramitació 
electrònica que estableix aquest Reial decret està sotmès a la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa de 
desplegament.

Disposició addicional primera. Tramitació de la societat de responsabilitat limitada 
laboral.

Per a la tramitació de la societat limitada laboral és aplicable el que estableix el Reial 
decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es regulen les especificacions i condicions 
per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per a la constitució i posada en marxa de 
societats de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de tramitació telemàtica, amb 
les especificitats següents:

a) El DUE permet la realització electrònica dels tràmits a què es refereixen els 
paràgrafs a) a n), a excepció del paràgraf j), de l’article 5.1 del Reial decret 682/2003, de 
7 de juny, referits a la societat limitada laboral.

b) Una vegada consignades en el DUE les dades bàsiques, que són les mateixes 
que per a la societat limitada nova empresa estableix l’annex I del Reial decret 682/2003, 
de 7 de juny, el sistema de tramitació telemàtica (STT) li assigna el número CIRCE 
corresponent, i així s’identifica de manera única i inequívoca el DUE; a continuació s’ha 
de procedir a la realització dels tràmits que estableixen els paràgrafs a) a i) i k) a o) de 
l’article 6 del Reial decret 682/2003, de 7 de juny.

c) Quant a les dades relatives a la forma jurídica de la societat, s’ha de fer constar la 
de societat de responsabilitat limitada laboral.

d) Quant a la qualificació i inscripció en el registre administratiu de societats laborals 
corresponent, que en tot cas ha de ser prèvia a la seva inscripció en el registre mercantil, 
les dades que ha de remetre l’STT a l’administració competent són les mateixes que les 
de l’apartat 5.3.i) del present Reial decret.

e) Les dades a recollir en el DUE de la inscripció en el registre de societats laborals 
són les dades del sol·licitant, les del seu representant, si s’escau, i les dades als efectes 
de notificació.

Disposició addicional segona. Tramitació relativa a l’emprenedor de responsabilitat 
limitada.

Per a la tramitació relativa a l’emprenedor de responsabilitat limitada és aplicable el 
que estableix el Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es regulen les 
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especificacions i condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per a la posada 
en marxa de les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica, amb 
les especificitats següents:

1. En relació amb l’apartat 1 de l’article 4 del Reial decret 368/2010, de 26 de març, 
el DUE també permet la tramitació electrònica de la inscripció registral de l’emprenedor 
de responsabilitat limitada.

2. En relació amb els tràmits a què es refereix l’apartat 1 de l’article 5 del Reial 
decret 368/2010, de 26 de març, s’han de fer de conformitat amb el següent:

a) S’ha de fer constar en el DUE, quant a les dades relatives a la forma jurídica, la 
d’emprenedor de responsabilitat limitada, així com les dades relatives al bé immoble, 
propi o comú, que es pretén que no hagi de quedar obligat de resultes del gir empresarial 
o professional.

b) Igualment s’ha de fer constar la identitat de l’empresari individual, el nom 
comercial i, si s’escau, el rètol del seu establiment, el domicili de l’establiment principal i, 
si s’escau, de les sucursals, l’objecte de la seva empresa, el codi corresponent de la 
Classificació nacional d’activitats econòmiques, i la data de començament de les seves 
operacions.

c) Les dades del bé immoble són les dades d’inscripció en el registre de la propietat, 
incloent-hi l’identificador únic de finca registral, la referència cadastral i la valoració de 
conformitat amb el que disposa la base imposable de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats.

d) Les dades relatives a la inscripció registral, que ha de certificar el registrador 
mercantil per a la seva incorporació al DUE, són les del registre mercantil en el qual es 
practiqui la inscripció.

e) Si l’emprenedor de responsabilitat limitada es matricula mitjançant acta notarial, 
l’STT ha de comunicar al notari les dades d’inscripció d’aquella en el registre corresponent.

f) L’STT ha de remetre les dades de la inscripció practicada en el registre mercantil 
al corresponent registre de la propietat competent.

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. Modificació del Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es 
regula el sistema de tramitació telemàtica a què es refereixen l’article 134 i la 
disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada.

El Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de tramitació 
telemàtica a què es refereixen l’article 134 i la disposició addicional vuitena de la Llei 
2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada, queda modificat en els 
termes següents:

U. S’afegeix un nou paràgraf n) a l’article 5.1, que passa a tenir la redacció següent:

«n) Comunicació de l’obertura del centre de treball.»

Dos. Es fa una nova redacció del paràgraf o) de l’article 6 i s’afegeix un nou paràgraf 
p) amb el contingut que figura a continuació:

«o) Comunicació de l’obertura del centre de treball. L’STT ha de remetre a 
l’administració competent les següents dades que conté el DUE:

1. Dades de l’empresa sol·licitant, amb indicació que és de nova creació.
2. Dades del centre o centres de treball que s’obren.
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3. Dades del seu representant, si s’escau.
4. Dades als efectes de notificació.
5. Pla de prevenció de riscos laborals, si s’escau.

p) Altres tràmits. Reglamentàriament, o mitjançant la subscripció dels 
convenis oportuns, es poden incloure noves dades en el DUE, a fi que pugui servir 
per al compliment d’altres tràmits, comunicacions i/o obligacions d’altres 
administracions públiques.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf v) a l’annex I amb la redacció següent:

«v) Comunicació de l’obertura del centre de treball:

1. Dades de l’empresa sol·licitant.
2. Dades del centre o centres de treball que s’obren.
3. Dades del seu representant.
4. Dades als efectes de notificació.»

Quatre. L’annex III queda redactat de la manera següent:

«ANNEX III

Formularis substituïts pel document únic electrònic (DUE)

El DUE substitueix els formularis que figuren a continuació als efectes de 
l’aplicació d’aquest Reial decret:

– Declaració censal. Models 036 i 037
– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats.
Model 600

– Impost sobre activitats econòmiques. Model 840
– Declaració censal de començament, modificació o cessament 

d’activitat de la Comunitat Autònoma Canària.
Model 400

– Sol·licitud de formalització de la cobertura de riscos professionals 
amb entitat gestora de la Seguretat Social.

TA.16

– Inscripció de l’empresari en la Seguretat Social i obertura de compte 
de cotització principal.

TA.6

– Compte de cotització. TA.7
– Règim especial dels treballadors del mar.
(Declaració individual del treballador autònom).

TA.49

– Règim especial dels treballadors del mar (Inscripció d’embarcacions 
i artefactes flotants).

TA.47

– Règim especial dels treballadors del mar.
(Declaració del titular de l’explotació maritimopesquera i familiar 

treballador al seu servei).

TA.50

– Sol·licitud de: afiliació a la Seguretat Social, assignació de número 
de Seguretat Social i variació de dades.

TA.1

– Sol·licitud d’alta del treballador per compte d’altri o assimilat TA.2/S
– Socis de cooperatives de treball associat. TA.0521-4
– Socis, familiars de socis o membres d’òrgans d’administració de 

societats mercantils capitalistes.
TA.0521-5

– Socis de comunitats de béns, societats civils, col·lectives o 
comanditàries.

TA.0521-6

– Sol·licitud d’inscripció de fitxers en el Registre general de protecció 
de dades.

Formulari NOTA

– Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar. TA.0825/1
– Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar 

(Familiar col·laborador del titular de l’explotació)
TA.0825/2
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– Sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades en el règim especial 
d’autònoms.

TA.0521/1

– Sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades en el règim especial 
d’autònoms (Familiar col·laborador del titular de l’explotació).

TA.0521/2

– Sol·licitud de registre de marca. 4101i
– Sol·licitud de registre de nom comercial. 4301i
– Sol·licitud de certificació negativa de denominació de societats 

cooperatives.
– Sol·licitud de constitució de societats cooperatives.
– Sol·licitud de constitució de societats laborals.
– Comunicació d’obertura del centre de treball.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel 
qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ús del document únic electrònic 
(DUE) per a la constitució i posada en marxa de societats de responsabilitat limitada 
mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.

El Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es regulen les especificacions 
i condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per a la constitució i posada en 
marxa de societats de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de tramitació 
telemàtica, queda modificat en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

«1. El DUE permet la realització telemàtica dels tràmits a què es refereixen 
els apartats a) a n), a excepció de l’apartat j), de l’article 5.1 del Reial decret 
682/2003, de 7 de juny, referits a la societat de responsabilitat limitada.»

Dos. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Tramitació del document únic electrònic (DUE).

1. Una vegada consignades en el DUE les dades bàsiques, que són les 
mateixes que per a la societat limitada nova empresa estableix l’annex I del Reial 
decret 682/2003, de 7 de juny, amb les especialitats que s’estableixen a continuació, 
el sistema de tramitació telemàtica (STT) li assigna el número CIRCE corresponent, 
i així s’identifica de manera única i inequívoca el DUE; a continuació es procedeix a 
la realització dels tràmits que estableixen els paràgrafs a) a i), k) a o) de l’article 6 
del Reial decret 682/2003, de 7 de juny.

2. En relació amb els tràmits a què es refereix l’apartat anterior, s’han de fer 
amb les especialitats següents respecte a l’article 6 i l’annex I del Reial decret 
682/2003, de 7 de juny:

a) Pel que fa a la incorporació de les dades relatives a la denominació social 
de l’empresa, els punts d’atenció a l’emprenedor (PAE) han de fer la sol·licitud de la 
denominació social per via telemàtica, en la qual poden incloure fins a cinc 
denominacions socials alternatives, d’entre les quals el Registre Mercantil Central 
ha d’emetre el corresponent certificat negatiu de denominació d’aquella d’entre 
aquestes que compleixi el que disposa el Reglament del Registre Mercantil, seguint 
l’ordre proposat en la sol·licitud. El Registre Mercantil Central ha de remetre a l’STT 
la certificació negativa per via telemàtica en el termini d’un dia hàbil des de la seva 
sol·licitud a aquest. Alternativament i a petició de l’interessat, els PAE poden 
incorporar les dades relatives a una denominació social de les que estiguin a la 
borsa de denominacions socials amb reserva que estableix la disposició final 
primera del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.
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b) Quant a les dades relatives a la forma jurídica de la societat, s’ha de fer 
constar la de societat de responsabilitat limitada.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual 
es regulen les especificacions i condicions per a l’ús del document únic electrònic 
(DUE) per a la posada en marxa de les empreses individuals mitjançant el sistema de 
tramitació telemàtica.

El Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es regulen les especificacions i 
condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per a la posada en marxa de les 
empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica, queda modificat en 
els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

«1. El DUE permet la realització electrònica dels tràmits a què es refereixen 
els paràgrafs e), f), g), h), i), k), l), m) i n) de l’article 5.1 del Reial decret 682/2003, 
de 7 de juny, referits a l’empresa individual.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5.

«1. Una vegada consignades en el DUE les dades bàsiques, que són les 
mateixes que per a la societat limitada nova empresa estableix l’annex I del Reial 
decret 682/2003, de 7 de juny, amb les especialitats que estableix l’apartat següent, 
el sistema de tramitació telemàtica (STT) li assigna el número CIRCE corresponent, 
i així s’identifica de manera única i inequívoca el DUE; a continuació es procedeix a 
la realització dels tràmits que estableixen els apartats b bis), d bis), e bis), i), k), l), 
m), n), ñ) i o) de l’article 6 del Reial decret 682/2003, de 7 de juny.»

Disposició final quarta. Supletorietat.

En allò que no preveu aquest Reial decret s’ha d’aplicar, amb caràcter supletori, el 
Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica 
a què es refereixen l’article 134 i la disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 
de març, de societats de responsabilitat limitada, així com el Reial decret 1671/2009, de 6 
de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Disposició final cinquena. Actualització de referències.

De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, les referències als 
punts d’assessorament i inici de tramitació que contenen el Reial decret 682/2003, de 7 
de juny, pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica a què es refereixen l’article 
134 i la disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada, el Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es 
regulen les especificacions i condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per 
a la constitució i posada en marxa de societats de responsabilitat limitada mitjançant el 
sistema de tramitació telemàtica, i el Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es 
regulen les especificacions i condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per 
a la posada en marxa de les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació 
telemàtica, s’entenen referides als punts d’atenció a l’emprenedor.

Disposició final sisena. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva que sobre 
legislació mercantil atribueix a l’Estat l’article 149.1.6a de la Constitució espanyola.
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Disposició final setena. Desplegament reglamentari i aplicació.

Els ministres d’Indústria, Energia i Turisme i de Justícia han de dictar, en l’àmbit de les 
seves respectives competències, totes les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament reglamentari i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de febrer de 2015.

FELIPE R.

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