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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11122 Reial decret 867/2015, de 2 d’octubre, pel qual es regulen les especificacions i 

condicions per a la utilització del document únic electrònic per al cessament 
d’activitat i l’extinció de les societats de responsabilitat limitada i el cessament 
d’activitat de les empreses individuals.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, estableix, a l’article 22, que les persones físiques i jurídiques poden 
fer per via telemàtica, a través del punt d’atenció a l’emprenedor del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, i de la resta de punts d’atenció a l’emprenedor que prestin aquest servei 
d’acord amb el conveni subscrit a aquest efecte, els tràmits administratius necessaris per 
al cessament de l’activitat d’empresaris individuals i per a l’extinció i el cessament de 
l’activitat de societats mercantils.

L’objectiu general, per tant, és simplificar els processos d’extinció i cessament 
d’activitat de les empreses mitjançant un procés electrònic i que integri la majoria dels 
tràmits necessaris per a això. Amb aquest procés es pretén afavorir la segona oportunitat 
dels empresaris mitjançant un sistema senzill i ràpid que els permeti iniciar un nou projecte 
empresarial com més aviat millor.

Per a això, habilita la utilització del document únic electrònic (DUE), i en modifica la 
definició 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.

Fins a aquest canvi, el DUE es configurava com un document per a la tramitació per 
via electrònica de la creació d’empreses. Ara, el DUE i el sistema CIRCE (Centre 
d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses) passen a exercir un paper global pel que fa 
a la tramitació administrativa de la vida de les empreses.

Aquest Reial decret es concep de manera similar al Reial decret 682/2003, de 7 de 
juny, pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica a què es refereix l’article 134 i 
la disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada, però s’hi introdueixen les actualitzacions legals necessàries; 
s’evita, en la mesura del que és possible, l’enumeració exhaustiva de dades, i es remet, en 
els supòsits en què sigui oportuna, a la normativa aplicable en cada cas i, si de cas hi 
manca, a la seu electrònica en què es mantenen actualitzades les dades del DUE. Se 
cerca així una comprensió més clara de la norma, així com una adaptació a canvis futurs 
que pugui experimentar el document esmentat.

D’altra banda, igual que passa en el procés de creació d’empreses, a cada DUE se li 
assigna un número CIRCE que l’identifica de manera única i inequívoca en el sistema i el 
distingeix de qualsevol altre DUE, independentment de la seva naturalesa.

Per a la realització d’aquest Reial decret s’ha consultat tots els organismes i les 
administracions públiques participants en el sistema CIRCE, així com diferents 
associacions empresarials, les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.

L’objecte, per tant, d’aquest Reial decret és regular el DUE amb la finalitat de portar a 
terme, de manera integrada i per via electrònica, els tràmits necessaris per al cessament 
de l’activitat dels empresaris individuals i els emprenedors de responsabilitat limitada, així 
com per al cessament de l’activitat i l’extinció de les societats de responsabilitat limitada, i 
això s’entén com un primer pas que posteriorment s’ha d’anar ampliant a altres formes 
jurídiques.

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.
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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 a la reunió del dia 2 
d’octubre de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regulació del document únic electrònic 
(d’ara endavant, DUE) amb la finalitat de portar a terme, de manera integrada i per via 
electrònica, els tràmits necessaris per al cessament d’activitat i l’extinció de les societats 
de responsabilitat limitada i per al cessament de l’activitat de les empreses els titulars de 
les quals siguin persones físiques, incloses les de titularitat d’emprenedors de 
responsabilitat limitada a què es refereix el capítol II de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, 
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Article 2. Àmbit aplicable.

1. Les disposicions que conté aquest Reial decret no alteren les normes relatives a 
la tramitació administrativa no electrònica per al cessament de l’activitat d’empresaris 
individuals i per a l’extinció i el cessament de l’activitat de societats de responsabilitat 
limitada.

2. Queden excloses les comunicacions i altres tràmits referits al procediment 
concursal.

CAPÍTOL II

Document únic electrònic d’extinció i cessament d’activitat

Article 3. Punts d’atenció a l’emprenedor.

1. L’emplenament i enviament del DUE es pot 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, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

2. L’emplenament per via electrònica del DUE està disponible per als ciutadans a 
través de la subseu electrònica del punt d’atenció a l’emprenedor electrònic del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme (d’ara endavant, PAE MINETUR).

Article 4. Naturalesa i contingut del DUE d’extinció i cessament d’activitat.

1. El DUE és un instrument de naturalesa telemàtica en el qual s’inclouen totes les 
dades referents a l’empresari individual, a l’emprenedor de responsabilitat limitada i a la 
societat limitada que, d’acord amb la legislació aplicable, s’han de remetre als registres 
jurídics i les administracions públiques competents per al cessament de l’activitat o per a 
l’extinció i cessament de l’activitat, segons el cas, sempre que 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 s’inicia la tramitació. 
A la subseu electrònica del PAE MINETUR hi ha una llista, que s’ha de mantenir 
actualitzada constantment, en què es detallen aquestes dades bàsiques.
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b) Dades a incorporar a cada fase de la tramitació per les administracions públiques 
competents per a l’extinció i el cessament de l’empresa i, si s’escau, pel notari intervinent 
en els actes de dissolució, liquidació i extinció de la societat i pels encarregats dels 
registres jurídics. Igualment, a la subseu electrònica del PAE MINETUR hi ha una llista, 
que s’ha de mantenir actualitzada constantment, en la qual s’han de detallar les dades a 
les quals es refereix aquest apartat.

3. Als efectes de l’aplicació d’aquest Reial decret, el DUE substitueix els formularis 
administratius que relaciona l’annex.

Article 5. Tràmits que es poden fer amb el DUE.

1. D’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de 
suport als emprenedors i la seva internacionalització, el DUE permet la realització 
electrònica dels tràmits següents:

a) La sol·licitud de la inscripció al Registre Mercantil de la dissolució, liquidació i 
extinció de la societat, del nomenament dels liquidadors, del tancament de sucursals i, en 
general, la cancel·lació de la resta d’assentaments registrals.

b) La comunicació de l’extinció de l’empresa o el cessament definitiu de la seva 
activitat i/o la baixa dels treballadors al seu servei a la Direcció Provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, sigui quin sigui el règim de la Seguretat Social al qual 
estiguin adscrits.

c) La declaració de cessament d’activitat i de baixa en el Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors i la declaració de baixa en l’impost sobre activitats econòmiques.

d) La comunicació de la baixa en els registres sectorials estatals, autonòmics i 
municipals en els quals s’hagi inscrit l’empresa o les seves instal·lacions.

e) La comunicació de cessament d’activitat a les autoritats estatals, autonòmiques i 
municipals quan aquesta sigui preceptiva.

f) En cas d’emprenedors de responsabilitat limitada, la sol·licitud de cancel·lació de 
les inscripcions que siguin necessàries en el Registre Mercantil, en el Registre de la 
propietat i en qualssevol altres registres en què estiguin immatriculats els béns 
inembargables per deutes empresarials o professionals.

g) Baixa de l’embarcació o de l’artefacte flotant.

2. Per ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme es pot establir la realització 
electrònica, mitjançant el DUE, d’altres tràmits que complementin els que s’han esmentat 
a l’apartat anterior,

3. En la sol·licitud en format electrònic, l’interessat pot sol·licitar expressament la 
no-realització d’algun o diversos dels tràmits que especifica l’apartat 1.

Article 6. Tramitació del DUE per al cessament d’activitat i l’extinció de societats de 
responsabilitat limitada.

1. Una vegada consignades en el DUE les dades bàsiques, el sistema de tramitació 
telemàtica (d’ara endavant, STT) li ha d’assignar el número CIRCE corresponent, amb el 
qual s’ha d’identificar de manera única i inequívoca el DUE, i a continuació es poden fer 
els tràmits següents:

a) Elevació a públic de l’acord de dissolució de la societat i nomenament dels 
liquidadors. D’acord amb el que estableix la vigent legislació notarial, l’STT permet 
concertar la cita amb el notari elegit pels socis per a l’elevació a públic de l’acord de 
dissolució de la societat i nomenament dels liquidadors. S’ha d’incorporar al DUE la 
confirmació de la cita, juntament amb les dades identificatives del notari elegit.

L’STT ha de remetre les dades de la societat i dels liquidadors al notari elegit pels 
socis.
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b) Incorporació de les dades relatives a l’escriptura de dissolució i nomenament de 
liquidadors al DUE. Una vegada atorgada l’escriptura pública de dissolució i nomenament 
de liquidadors de la societat, el notari autoritzant amb la seva signatura electrònica 
avançada ha d’incorporar al DUE les dades relatives a aquesta. En aquesta escriptura han 
de figurar les circumstàncies exigides legalment i reglamentàriament per a la dissolució de 
la societat i el nomenament dels liquidadors.

c) Autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. L’STT ha de remetre a l’oficina liquidadora de l’Administració tributària 
competent les dades que recull el DUE referents a l’autoliquidació de l’impost.

La remissió d’aquestes dades s’ha d’acompanyar de la còpia simple electrònica de 
l’escriptura pública de dissolució, remesa electrònicament pel notari autoritzant. Com a 
resultat d’aquest tràmit, l’Administració tributària competent ha de fer constar en el DUE la 
liquidació efectiva de l’impost.

d) Inscripció de l’escriptura de dissolució i del nomenament dels liquidadors en el 
Registre Mercantil corresponent. A aquest efecte, l’STT ha de remetre juntament amb el 
DUE la còpia autoritzada electrònica de l’escriptura de dissolució al Registre Mercantil 
Provincial corresponent. En els supòsits de qualificació negativa, l’esmena de defectes 
s’ha de fer a través de l’STT.

e) Declaració de cessament d’activitat en el Cens d’empresaris, professionals i 
retenidors per deixar d’exercir tot tipus d’activitats empresarials o professionals, d’acord amb 
el que disposa l’article 11, apartat 1, del Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels 
procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1035/2007, de 27 de juliol.

A aquest efecte, i segons els casos, l’STT ha de remetre a l’Administració tributària 
competent les dades que conté el DUE, bé per fer la declaració de cessament d’activitat 
de la societat, sense que aquesta es dissolgui, i en la qual faci constar la data efectiva del 
cessament; bé la còpia electrònica de la inscripció de l’escriptura pública de dissolució de 
la societat i del nomenament dels liquidadors en el Registre Mercantil corresponent 
juntament amb les dades que conté el DUE, de conformitat amb els requisits que estableix 
la normativa relativa als censos tributaris en l’àmbit de competències de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les hisendes forals segons que correspongui.

No obstant això, si es condensa en un sol DUE, i consegüentment en una sola 
escriptura, tant l’acord de dissolució de la societat i nomenament dels liquidadors, com la 
liquidació efectiva i la sol·licitud de cancel·lació en el Registre Mercantil, no és necessari 
aquest tràmit.

f) Elecció del notari autoritzant de l’escriptura pública de liquidació i extinció de la 
societat. L’STT permet concertar la cita amb el notari elegit pels liquidadors per a 
l’atorgament de l’escriptura pública de liquidació i extinció de la societat. S’ha 
d’incorporar al DUE la confirmació de la cita, juntament amb les dades identificatives del 
notari elegit.

g) Incorporació de les dades relatives a l’escriptura de liquidació i extinció al DUE. 
Una vegada atorgada l’escriptura pública de liquidació i extinció de la societat, el notari 
autoritzant amb la seva signatura electrònica avançada ha d’incorporar al DUE les dades 
relatives a aquella. Ha de constar a l’escriptura esmentada, juntament amb les altres 
circumstàncies exigides legalment o reglamentàriament per a la dissolució de la societat i 
el nomenament dels liquidadors que han assumit el deure de conservació dels llibres i 
documents de la societat durant el termini de sis anys a comptar de la data de l’assentament 
de cancel·lació de la societat, o han manifestat que la societat no en té. En cas contrari, és 
responsabilitat dels liquidadors fer el dipòsit de la documentació esmentada en el Registre 
Mercantil corresponent, que ha de ser en tot cas previ a l’assentament d’inscripció a 
practicar en el Registre Mercantil.

h) Autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats (operacions societàries). L’STT ha de remetre a l’oficina liquidadora de 
l’Administració tributària competent les dades que recull el DUE referents a l’autoliquidació 
de l’impost.
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La remissió d’aquestes dades s’ha d’acompanyar de la còpia simple electrònica de 
l’escriptura pública d’extinció, remesa electrònicament pel notari autoritzant. Com a resultat 
d’aquest tràmit, l’Administració tributària competent ha de fer constar en el DUE la 
liquidació efectiva de l’impost.

i) Inscripció de l’escriptura de liquidació i extinció de la societat en el Registre 
Mercantil Provincial corresponent. L’STT ha de remetre, juntament amb el DUE, la còpia 
autoritzada electrònica al Registre Mercantil Provincial corresponent. Una vegada rebuda 
aquesta informació, el registrador mercantil ha de procedir a la inscripció i consegüent 
cancel·lació dels assentaments registrals de conformitat amb l’article 396 del text refós de 
la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i 
l’article 247 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 
19 de juny. En els supòsits de qualificació negativa, l’esmena de defectes s’ha de fer a 
través de l’STT.

El registrador, a través de l’STT i amb signatura electrònica reconeguda, ha d’incorporar 
al DUE les dades relatives a aquesta cancel·lació registral.

No obstant el que estableixen les lletres anteriors, es pot condensar en un sol DUE, i 
consegüentment en una sola escriptura, tant l’acord de dissolució de la societat i 
nomenament dels liquidadors com la liquidació efectiva i sol·licitud de cancel·lació en el 
Registre Mercantil, i s’ha de procedir de la mateixa manera que s’ha establert anteriorment.

j) Comunicació de la baixa de dades dels treballadors, sigui quin sigui el règim de la 
Seguretat Social a què estiguin adscrits. Si s’escau, l’STT ha de remetre a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social les dades de la baixa dels treballadors per compte d’altri o 
assimilats, socis treballadors i administradors, si s’escau, de conformitat amb els requisits 
que estableix el Reial decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors a la Seguretat Social.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de comunicar a l’STT la confirmació 
de la baixa per part d’aquesta.

Als efectes de la baixa del treballador en el règim de la Seguretat Social que 
correspongui, s’entén com a lloc d’aquesta el PAE des del qual s’iniciï la tramitació del 
DUE, i, com a data de sol·licitud de la baixa, la del moment en què s’iniciï la tramitació del 
DUE, de conformitat amb aquest article.

k) Comunicació del cessament d’activitat a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. L’STT ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social el cessament 
d’activitat de la societat, així com la baixa de dades de compte de cotització i de 
l’embarcació o de l’artefacte flotant, si s’escau.

Als efectes de la baixa, s’entén com a lloc d’aquesta el PAE des del qual s’iniciï la 
tramitació del DUE, i, com a data de sol·licitud de la baixa, la del moment en què s’iniciï la 
tramitació del DUE, de conformitat amb aquest article.

l) Comunicació del cessament d’activitat del centre de treball a l’autoritat laboral. 
L’STT ha de remetre a l’autoritat laboral corresponent les següents dades que conté el 
DUE:

1r Dades de l’empresa sol·licitant.
2n Dades del centre o centres de treball que es tanquen.
3r Dades del seu representant, si s’escau.
4t Dades als efectes de notificació.

m) Comunicació del cessament d’activitat a l’autoritat municipal corresponent. L’STT 
ha de remetre a l’Administració competent les següents dades que conté el DUE:

1r Dades de l’empresa sol·licitant.
2n Dades del centre o centres de treball que es tanquen.
3r Dades del seu representant, si s’escau.
4t Dades als efectes de notificació.
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n) Declaració de baixa en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), si s’escau. Als 
efectes de la baixa a l’IAE, l’STT ha de remetre a l’Administració tributària competent les 
dades que conté el DUE de conformitat amb els requisits que estableix la normativa de 
l’impost.

o) Declaració de baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors quan s’hagi 
fet la cancel·lació efectiva dels corresponents assentaments en el Registre Mercantil, d’acord 
amb el que disposa l’article 11, apartat 3, del Reglament general de les actuacions i els 
procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

Als efectes de la declaració de baixa en el Cens, l’STT ha de remetre a l’Administració 
tributària competent, juntament amb les dades que conté el DUE, la còpia electrònica de 
la inscripció de l’escriptura pública de liquidació i extinció en el Registre Mercantil 
corresponent de conformitat amb els requisits que estableix la normativa relativa als 
censos tributaris en l’àmbit de competències de l’Estat, de les comunitats autònomes o de 
les hisendes forals segons que correspongui.

p) Comunicació de la baixa dels administradors-liquidadors en el règim especial de 
treballadors autònoms, sempre que així se sol·liciti i no facin altres activitats alienes a la 
societat. Si s’escau, l’STT ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social les 
dades de la baixa, de conformitat amb els requisits que estableix el Reglament general 
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors 
en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de comunicar a l’STT la confirmació 
de la baixa.

Als efectes de la baixa en el règim de la Seguretat Social, s’entén com a lloc d’aquesta 
el PAE des del qual s’iniciï la tramitació del DUE, i, com a data de sol·licitud de la baixa, la 
del moment en què s’iniciï la tramitació del DUE, de conformitat amb aquest article.

q) Altres tràmits. Mitjançant ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, o, si 
s’escau, mitjançant el conveni oportú subscrit a aquest efecte, es poden incloure noves 
dades al DUE a fi que pugui servir per al compliment d’altres tràmits, comunicacions i/o 
obligacions d’altres administracions públiques, d’acord amb l’article 5.

2. En cas que ho decideixin així els liquidadors, la tramitació del DUE es pot iniciar a 
partir del paràgraf e) de l’apartat anterior.

Article 7. Tramitació del DUE per al cessament d’activitat d’empresaris individuals.

En el cas d’empresaris individuals o d’emprenedors de responsabilitat limitada, una 
vegada consignades en el DUE les dades bàsiques, l’STT ha d’assignar el número CIRCE 
corresponent, amb el qual s’identifica de manera única i inequívoca el DUE, i a continuació 
es poden fer els tràmits següents:

a) Comunicació de la baixa de dades dels treballadors per compte d’altri o assimilats. 
Si s’escau, l’STT ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades 
de la baixa dels treballadors per compte d’altri o assimilats, de conformitat amb els requisits 
que estableix el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i 
variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
84/1996, de 26 de gener.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de comunicar a l’STT la confirmació 
de la baixa.

Als efectes de la baixa del treballador en el règim de la Seguretat Social que 
correspongui, s’entén com a lloc d’aquesta el PAE des del qual s’iniciï la tramitació del 
DUE, i, com a data de sol·licitud de la baixa, la del moment en què s’iniciï la tramitació del 
DUE, de conformitat amb aquest article.

b) Comunicació del cessament d’activitat a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. L’STT ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social el cessament 
d’activitat de l’empresa, així com la baixa de dades de compte de cotització i de 
l’embarcació o de l’artefacte flotant, si s’escau.
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Als efectes de la baixa, s’entén com a lloc d’aquesta el PAE des del qual s’iniciï la 
tramitació del DUE, i, com a data de sol·licitud de la baixa, la del moment en què s’iniciï la 
tramitació del DUE, de conformitat amb aquest article.

c) Comunicació del cessament d’activitat del centre de treball a l’autoritat laboral. 
L’STT ha de remetre a l’autoritat laboral corresponent les següents dades que conté el 
DUE:

1r Dades de l’empresari individual o de l’emprenedor de responsabilitat limitada 
sol·licitant.

2n Dades del centre o centres de treball que es tanquen.
3r Dades del seu representant, si s’escau.
4t Dades als efectes de notificacions.

d) Comunicació del cessament d’activitat a l’autoritat municipal corresponent. L’STT 
ha de remetre a l’Administració competent les següents dades que conté el DUE:

1r Dades de l’empresari individual o de responsabilitat limitada sol·licitant.
2n Dades del centre o centres de treball que es tanquen.
3r Dades del seu representant, si s’escau.
4t Dades als efectes de notificació.

e) Declaració de baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors. Als efectes 
de la declaració de baixa en aquest Cens, l’STT ha de remetre a l’Administració tributària 
competent les dades que conté el DUE de conformitat amb els requisits que estableix la 
normativa relativa als censos tributaris en l’àmbit de competències de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les hisendes forals segons que correspongui.

Aquesta declaració s’ha de presentar quan l’empresari cessi en l’exercici de tot tipus 
d’activitats empresarials o professionals, d’acord amb el que disposa l’article 11 del 
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat 
pel Reial decret 1035/2007, de 27 de juliol, o, si s’escau, normativa autonòmica aplicable.

f) Comunicació del cessament d’activitat a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. L’STT ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social la baixa en el 
règim especial de treballadors autònoms, així com la baixa de dades de compte de 
cotització, si s’escau.

Als efectes de la baixa, s’entén com a lloc d’aquesta el PAE des del qual s’iniciï la 
tramitació del DUE, i, com a data de sol·licitud de la baixa, la del moment en què s’iniciï la 
tramitació del DUE, de conformitat amb aquest article.

g) En el cas de l’emprenedor de responsabilitat limitada, l’STT ha de remetre al Registre 
Mercantil corresponent, juntament amb el DUE, la sol·licitud de cancel·lació de la seva 
inscripció com a tal, en unió del títol formal que l’hagi de motivar, acta notarial o instància 
subscrita amb signatura electrònica reconeguda de l’empresari, en què han de constar les 
dades d’inscripció en el Registre de la Propietat de l’habitatge habitual no subjecte.

El registrador, a través del CIRCE i amb signatura electrònica reconeguda, ha 
d’incorporar al DUE les dades relatives a la cancel·lació registral esmentada.

h) Altres tràmits. Mitjançant ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, o, si 
s’escau, mitjançant el conveni oportú subscrit a aquest efecte, es poden incloure noves 
dades al DUE a fi que pugui servir per al compliment d’altres tràmits, comunicacions i/o 
obligacions d’altres administracions públiques, d’acord amb l’article 5.

Article 8. Comunicació de modificacions per les administracions públiques.

1. Per a la correcta realització de la tramitació electrònica del DUE a la qual es 
refereix aquest Reial decret, les administracions públiques competents han de facilitar, a 
l’administrador de l’STT, 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 que ja conté el DUE.
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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 9. Protecció de dades personals.

1. Els PAE únicament poden demanar dades personals directament dels seus titulars 
o amb el seu consentiment explícit previ, i només en la mesura necessària per a la 
realització dels tràmits que preveu aquest Reial decret.

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

Disposició addicional primera. No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden comportar cap increment de 
dotacions, ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal.

Disposició addicional segona. Col·laboració amb comunitats autònomes.

En el cas que les comunitats autònomes disposin de plataformes de tramitació amb 
funcions de finestreta única, s’ha de garantir que les comunicacions relacionades amb 
l’extinció i el cessament d’activitat feta des d’aquestes plataformes tinguin els efectes 
oportuns en els tràmits de competència estatal. Amb aquest propòsit, s’han de definir els 
mecanismes de coordinació necessaris entre les comunitats autònomes i el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme per integrar la informació entre les seves respectives 
plataformes de manera bidireccional.

Disposició final primera. Modificació del 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.

El 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, 
queda modificat en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat i) de l’article 5.3, que queda redactat de la manera següent:

«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.

El Registre de cooperatives ha de qualificar i inscriure, si s’escau, l’escriptura de 
constitució en el termini màxim de deu dies hàbils, sempre que s’utilitzin els estatuts 
socials orientatius oficials, a comptar del moment de la recepció telemàtica de la 
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sol·licitud a l’òrgan esmentat, i, si té defectes esmenables, des del moment de 
presentació dels documents d’esmena. En els supòsits de qualificació negativa, el 
Registre de cooperatives ho ha de comunicar en el mateix termini al notari autoritzant 
i al representant que els socis fundadors hagin designat. Així mateix, ho ha de 
notificar a les administracions tributàries competents. En cas de no utilitzar estatuts 
socials orientatius el termini de qualificació i inscripció és el que estableix la 
legislació estatal o autonòmica corresponent.»

Disposició final segona. Supletorietat.

En el que no preveu aquest Reial decret s’ha d’aplicar, amb caràcter supletori, 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 tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre procediment administratiu comú.

Disposició final quarta. Habilitació per al desplegament reglamentari.

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

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 d’octubre de 2015.

FELIPE R.

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

Formularis substituïts pel document únic electrònic (DUE)

El DUE substitueix els formularis que es relacionen més avall als efectes aplicables 
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 d’alta, baixa i variació de dades de compte de cotització. TA. 7
Sol·licitud d’alta, baixa, variació de dades en el règim especial de la 

Seguretat Social dels treballadors del mar. Treballadors per compte propi.
TA. 0825

Sol·licitud d’inscripció, baixa i variació de dades d’embarcacions i artefactes 
flotants.

TA. 47

Sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades del treballador per compte d’altri 
o assimilat.

TA. 2/S

Socis, familiars de socis o membres d’òrgans d’administració de societats 
mercantils capitalistes.

TA. 0521/5

Sol·licitud d’alta, baixa, variació de dades en el règim especial de la 
Seguretat Social dels treballadors del mar. Treballadors per compte propi. 
Simplificada TA.

TA. 0825/1

Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar (familiar 
col·laborador del titular de l’explotació).

TA. 0825/2

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

Comunicació de tancament del centre de treball.
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