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de l’Administració de justícia, en els termes que a con-
tinuació s’indiquen.

A) Normes constitucionals i estatutàries en què
s’empara l’ampliació del traspàs.

De conformitat amb l’article 149.1.5a de la Cons-
titució, l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Ad-
ministració de justícia.

Segons l’article 18.1 i 3 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, en relació amb l’Administració de justícia,
exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir
totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judi-
cial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin
o atribueixin al Govern de l’Estat, i coadjuvar en l’or-
ganització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals
i en la insta�ació de jutjats, amb subjecció, en tot cas,
al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

B) Valoració de les càrregues financeres dels mitjans
traspassats.

1. La valoració provisional en valors de l’any base
1999 que correspon al cost efectiu anual dels mitjans
que es traspassen a la Generalitat de Catalunya s’eleva
a 805.758,06 euros. Aquesta valoració serà objecte de
revisió en els termes que estableix l’article 16.1 de la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

2. El finançament, en euros de 2002, que correspon
al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans traspas-
sats, es detalla en la relació adjunta número 1.

3. Transitòriament, fins que es produeixi la revisió
del Fons de suficiència com a conseqüència de la incor-
poració a aquest del cost efectiu del traspàs, aquest
cost s’ha de finançar mitjançant la consolidació a la sec-
ció 32 dels Pressupostos generals de l’Estat dels crèdits
relatius als diferents components del cost esmentat, pels
imports que es determinin, susceptibles d’actualització
pels mecanismes generals que preveu cada llei de pres-
supostos.

4. Com a lliurament per una sola vegada, i sense
que s’incorpori al cost efectiu de l’ampliació de mitjans,
es traspassa a la Generalitat de Catalunya amb càrrec
a la secció 13, Ministeri de Justícia, dels Pressupostos
generals de l’Estat, la quantitat de 4.832.551,32 euros,
per a despeses d’inversió mobiliària i immobiliària, i
23.854,62 euros, per a despeses corrents corresponents
a vuit mesos de 2002 (maig a desembre) del Jutjat núme-
ro 24 de menors de Barcelona.

5. L’ampliació de mitjans econòmics objecte d’a-
quest traspàs correspon a la creació dels nou òrgans
judicials posats en funcionament a l’abril i el desembre
de 2002.

C) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans.

L’ampliació de mitjans objecte d’aquest Acord tindrà
efectivitat a partir de l’endemà de la publicació del Reial
decret pel qual s’aprova aquest Acord, excepte el con-
tingut dels números 1, 2 i 3 de l’apartat B), que tindrà
efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2003.

I perquè així consti, una vegada ratificat pel president
i la vicepresidenta de la Comissió Mixta de Transferències
aquest Acord d’ampliació de mitjans, expedim aquesta
certificació a Madrid, el 12 de febrer de 2003.—Els secre-
taris de la Comissió Mixta, Pilar Andrés Vitoria i Jaume
Vilalta i Vilella.

RELACIÓ NÚM. 1

Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans
que es traspassen a la Generalitat de Catalunya en
matèria de provisió de mitjans materials i econòmics

per a l’Administració de justícia

Secció 13. Ministeri de Justícia.
Servei 02.
Programa 142A.

Euros
—

2002
Capítol II

Concepte 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.576,00
Concepte 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00
Concepte 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00
Concepte 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000,00
Concepte 220.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.000,00
Concepte 220.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000,00
Concepte 221.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000,00
Concepte 221.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.074,74
Concepte 221.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00
Concepte 222.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00
Concepte 222.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00
Concepte 227.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000,00
Concepte 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00
Concepte 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00

Cost total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986.650,74

CAP DE L’ESTAT
6586 LLEI 7/2003, d’1 d’abril, de la societat limi-

tada nova empresa per la qual es modifica
la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats
de responsabilitat limitada. («BOE» 79,
de 2-4-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El procés de reforma de la legislació mercantil espa-
nyola, com a conseqüència de l’adaptació necessària
de la nostra legislació a les directives comunitàries en
matèria de societats, va experimentar un avenç impor-
tant el 1995, per raons de necessitat objectiva i urgent.
La Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de res-
ponsabilitat limitada, va introduir més flexibilitat en el
règim jurídic d’aquest tipus social, i el va configurar com
una societat essencialment tancada en la qual conviuen
en harmonia elements personalistes i capitalistes, que
la fan especialment aconsellable per a petites i mitjanes
empreses.
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Des de llavors, al si de les institucions europees s’ha
continuat treballant en la millora i la simplificació de
les condicions necessàries per a la creació d’empreses.

El 22 d’abril de 1997, la Comissió Europea va pre-
sentar una recomanació sobre la millora i simplificació
de les condicions per a la creació d’empreses
(97/344/CEE). La recomanació va suposar un punt d’in-
flexió molt important, perquè va insistir als estats mem-
bres sobre la necessitat de simplificar els tràmits per
a la creació d’empreses, i va donar lloc a altres iniciatives
posteriors com ara la creació per la Comissió Europea,
per mandat del Consell Europeu d’Amsterdam de 1997,
del grup operatiu per a la simplificació de l’entorn empre-
sarial (Grup BEST). Les tasques del grup es van mate-
rialitzar en l’aprovació, l’abril de 1999, del Pla d’acció
per promoure l’esperit empresarial i la competitivitat (Pla
d’acció BEST), que va reiterar els suggeriments inclosos
a la recomanació de 1997.

Posteriorment, el març de 2000, el Consell Europeu
de Lisboa va identificar com una de les tasques que
s’havien de dur a terme la formació d’un entorn que
faciliti la creació i el desenvolupament d’empreses inno-
vadores, en particular de pimes.

A la Carta Europea de la Petita Empresa (Carta de
Feira), adoptada el juny de 2000 per mandat del Consell
Europeu de Lisboa, els estats membres es van compro-
metre a forjar un marc jurídic i administratiu que propiciï
l’activitat empresarial per mitjà d’una posada en marxa
menys costosa i més ràpida, i va ampliar les possibilitats
d’inscripció, en línia, als registres.

La Carta de Feira és el marc polític europeu d’actuació
en favor de les pimes i, per a la seva execució, el Consell
va aprovar el Programa plurianual en favor de l’empresa
i l’esperit empresarial, en particular per a les pimes,
vigent per al període 2001-2005. Precisament, un dels
objectius del Programa és simplificar i millorar el marc
administratiu i reglamentari de les empreses per afa-
vorir-ne la creació.

El febrer de 2002, el Parlament Europeu, mitjançant
la Resolució (2002/0079) sobre l’estratègia per a la ple-
na ocupació i la inclusió social en el marc de la preparació
de la Cimera de primavera de 2002, el procés de Lisboa
i el camí que s’ha de seguir, va urgir els estats membres
a donar suport a l’ús de formularis estàndard, així com
l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les
comunicacions en els intercanvis amb les administra-
cions públiques, especialment en els procediments d’es-
tabliment, registre i publicitat de la creació d’empreses
en consonància amb la Carta de Feira.

El febrer de 2002, la Conferència de Ministres Euro-
peus de pimes, celebrada a Aranjuez, va insistir en la
necessitat d’establir fórmules societàries senzilles i més
ben adaptades a la realitat de les empreses més petites.

Així mateix, es va incidir en la necessitat de fer un
ús més ampli de les tecnologies de la informació i de
les comunicacions.

Finalment, el Consell Europeu de Barcelona va reno-
var i va reforçar aquests compromisos, insistint en la
necessitat de crear un entorn favorable, més i més ben
adaptat a la realitat de les pimes.

Aquestes propostes posen de manifest la voluntat
de les institucions europees de remoure els obstacles
administratius que dificulten a les empreses la consti-
tució i el desenvolupament de la seva activitat.

Finalment, s’introdueixen modificacions en el Codi
Civil vigent en tres aspectes puntuals en els quals s’or-
denen les relacions entre els membres d’una família i
la successió de la unitat productiva, per dotar-la d’ins-
truments que permetin dissenyar, en vida de l’empre-
nedor, la successió més adequada de l’empresa en totes
les seves possibles configuracions: societàries, empresa
individual, etc. Aquestes modificacions, aplicables exclu-

sivament al territori comú, que es regeix pel Codi Civil,
d’acord amb l’article 149.1.8a de la Constitució espa-
nyola, es fan atenent, a més, un criteri integrador de
l’ordenament privat en el conjunt de les legislacions civils
de l’Estat.

II

Aquesta regulació emprèn el compromís de reforçar
l’esperit innovador i emprenedor que permeti a les nos-
tres pimes afrontar els reptes que planteja el mercat
únic. De la mateixa manera, estableix un marc normatiu
mercantil i administratiu capaç d’estimular l’activitat
empresarial i de millorar la posició competitiva de les
petites i mitjanes empreses en el mercat, i dóna com-
pliment als compromisos de la Carta Europea de la petita
empresa.

Aquestes previsions es materialitzen en actuacions
que han de començar, precisament, per la simplificació
dels tràmits de constitució d’empreses i per la utilització
de l’assistència tècnica necessària per ajudar-les tant en
els moments previs a la constitució, com durant els pri-
mers anys d’activitat.

Per a això, aquesta Llei desplega l’anomenat Projecte
nova empresa, que té per objecte estimular la creació
de noves empreses, especialment les de petita i mitjana
dimensió, que constitueixen la columna vertebral de l’e-
conomia espanyola i de l’europea i que són claus en
la creació de llocs de treball.

Així mateix, tenint en compte la situació i la pers-
pectiva de les petites i mitjanes empreses com a factors
generadors de riquesa i ocupació, i per tal de propor-
cionar-los els mitjans suficients perquè es puguin desen-
volupar, assolir l’àmbit internacional i superar els canvis
generacionals dins d’aquestes, la present Llei intenta
resoldre tres problemes que s’han identificat en la majo-
ria de les nostres empreses: les dificultats de finança-
ment, la pèrdua del control de la gestió pels socis que
tenen la majoria i els problemes de supervivència de
la societat derivats de la successió generacional.

En aquest aspecte, es modifica la Llei 2/1995, de
23 de març, de societats de responsabilitat limitada, i
es permet, d’una banda, l’emissió de participacions sense
vot i, de l’altra, possibilitar l’adquisició i la tinença tem-
poral per la societat de les seves pròpies participacions
socials.

Finalment, s’introdueixen transformacions en la legis-
lació civil vigent en els preceptes en els quals s’ordenen
les relacions entre els membres d’una família i la suc-
cessió de la unitat productiva per dotar-la d’instruments
que permetin dissenyar, en vida de l’emprenedor, la suc-
cessió més adequada de l’empresa en totes les seves
possibles configuracions: societàries, empresa individual,
etc. Aquestes modificacions es fan atenent, a més, un
criteri integrador de l’ordenament privat en el conjunt
de les legislacions civils de l’Estat.

III

L’impuls a la creació d’empreses s’ha de basar en
la resolució de tots els problemes que suposen una barre-
ra important per als emprenedors que decideixen iniciar
una activitat empresarial. Amb aquesta finalitat, el pro-
jecte nova empresa es fonamenta en tres elements
essencials: el Centre d’Informació i Xarxa de Creació
d’Empreses (CIRCE), el règim jurídic de la nova empresa
i el sistema de comptabilitat simplificada.

El Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses
(CIRCE) es concep com una xarxa de punts d’assesso-
rament i inici de tramitació (PAIT), en els quals s’as-
sessora i es presta serveis als emprenedors, tant en la
gestació, tramitació administrativa i posada en marxa
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de les iniciatives empresarials, com durant els primers
anys d’activitat.

Mitjançant aquesta xarxa, es pretenen aconseguir dos
dels objectius del projecte nova empresa: la creació d’u-
na infraestructura de centres d’assessorament, informa-
ció i serveis, accessible des de tot el territori nacional
per mitjà d’internet, i la constitució d’una xarxa de creació
d’empreses que faciliti al màxim als empresaris la posada
en marxa de les iniciatives empresarials.

Amb l’objectiu d’agilitar al màxim els tràmits admi-
nistratius necessaris per a la constitució i posada en
marxa de les empreses, el projecte preveu la possibilitat
de realitzar-los per mitjans telemàtics. A aquest efecte,
es defineix el document únic electrònic com a element
bàsic per fer telemàticament els tràmits abans esmen-
tats. El document únic electrònic és un instrument que
té dos aspectes fonamentals i innovadors en el nostre
ordenament jurídic. D’una banda, el seu caràcter inte-
grador i, de l’altra, la seva naturalesa electrònica tele-
màtica.

El caràcter integrador del document únic electrònic
esdevé de la necessària simplificació dels tràmits i for-
mularis administratius, i es materialitza en la inclusió,
en un sol document administratiu, de totes les dades
requerides per a la realització efectiva dels tràmits abans
esmentats.

La seva naturalesa electronicotelemàtica deriva de
la necessitat d’utilitzar les noves tecnologies de la infor-
mació i de les comunicacions per fer possible l’agilitació
dels procediments administratius en l’àmbit de la creació
d’empreses.

Per garantir la seguretat jurídica, la norma se sustenta
en la legislació reguladora de la utilització de la signatura
electrònica, tant en les relacions entre les administra-
cions públiques i els ciutadans, com entre aquestes i
els notaris i registradors mercantils, sempre en l’àmbit
de la seva respectiva competència i per raó del seu ofici.

Tots aquests elements han de contribuir a fer possible
la constitució de la nova empresa en temps substan-
cialment inferiors als requerits actualment.

IV

La simplificació necessària del compliment de les obli-
gacions comptables de les societats aconsella la implan-
tació d’un model de comptabilitat simplificada d’acord
amb les característiques de la nova empresa.

Aquest model, que permet la formalització de les obli-
gacions comptables mitjançant un registre únic, està
basat en la gestió del llibre diari, de manera que s’a-
favoreixi la composició immediata de les partides que
s’han d’emplenar en els models de comptes anuals
abreujats sense que siguin necessaris documents comp-
tables addicionals.

V

Pel que fa al règim jurídic de la nova empresa, s’ha
de partir d’una expressió simplificada de la societat de
responsabilitat limitada regulada en la Llei 2/1995, de
23 de març. En coherència amb aquest plantejament,
la tècnica legislativa adoptada és la d’afegir un nou capí-
tol, el XII, a aquesta Llei. En aquest capítol es regulen
totes les singularitats de la nova empresa, que es
regeixen, per la resta, per les disposicions del règim jurí-
dic de les societats de responsabilitat limitada.

Per a la inscripció de tots els actes concernents a
la nova empresa, es creen subseccions especials en els
registres mercantils central i provincials. Aquests requi-
sits registrals donen completa satisfacció a les exigències

de publicitat que requereix el nostre ordenament jurídic
i les diverses recomanacions efectuades a aquest efecte
per la Unió Europea.

VI

Aquesta regulació, mitjançant un article únic amb cinc
apartats, modifica la Llei 2/1995, de 23 de març, de
societats de responsabilitat limitada; aquestes modifica-
cions tenen el fonament constitucional en l’article
149.1.6a i 8a de la Constitució, tal com estableix la
disposició final quarta d’aquesta Llei.

L’apartat primer de l’article únic afegeix a aquesta
Llei un nou capítol XII, integrat per set seccions i quinze
articles, del 130 al 144, ambdós inclusivament.

L’article 131 regula una nova forma de denominació
social. La seva singularitat permet un abaratiment dels
costos implícits, així com del temps necessari per obte-
nir-la. El codi alfanumèric inclòs en aquesta garanteix
que sigui única i inequívoca.

L’article 132 regula l’objecte social. La seva confi-
guració jurídica és un altre dels elements innovadors
del règim jurídic de la nova empresa. S’estableix un objec-
te social ampli i de caràcter genèric, la funció del qual
no és altre que permetre més flexibilitat per a l’exercici
d’activitats econòmiques diferents, sense necessitat
d’haver d’acudir a contínues modificacions estatutàries.
Aquesta decisió obeeix a una realitat constatable, que
no és altra que la del caràcter canviant dels petits negocis
durant els seus primers anys d’activitat. A més, un objec-
te social així definit permet de facilitar la qualificació
i la inscripció de l’escriptura de constitució de la nova
empresa.

A l’article 133, la característica diferenciadora és l’es-
tabliment d’un «numerus clausus ab initio». Així, la nova
empresa només pot estar constituïda per cinc socis que,
a més, han de ser persones físiques, per a la qual cosa
s’ha tingut en compte el nombre i la qualitat dels socis
que, generalment, constitueixen les societats més peti-
tes.

La secció 2a del nou capítol XII regula el procediment
i els requisits de constitució de la nova empresa que,
seguint la tradició del nostre ordenament jurídic i amb
vista de la seguretat jurídica requerida pel mercat, exigeix
l’atorgament en escriptura pública i la seva inscripció
posterior al Registre Mercantil.

S’incorporen així les tecnologies de la informació i
de les comunicacions a l’àmbit notarial i registral, en
els termes de les seves legislacions específiques, amb
els beneficis que això comporta en termes de reducció
de temps i costos implícits, tant per a aquestes dues
professions com per als emprenedors. La incorporació
de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques
en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva han estat
recollides a la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, cir-
cumstància que té en compte i aprofita la regulació de
la nova empresa.

No obstant això, sempre queda oberta la via de la
tramitació presencial a la qual poden acudir, si volen,
els socis fundadors o els seus representants, i s’esta-
bleixen en aquest cas els mateixos terminis de resposta
de notaris i registradors en la constitució de la societat.

A la secció 3a, articles 135 a 137, ambdós inclu-
sivament, s’estableixen les xifres mínima i màxima de
capital social, així com el règim jurídic de les partici-
pacions socials. Pel que fa a la primera qüestió, s’ha
optat per mantenir la xifra mínima de capital social esta-
blerta per a les societats de responsabilitat limitada.

S’ha prescindit del llibre registre de socis, i s’estableix
un règim de notificacions quan es constitueixin drets
reals limitats sobre les participacions socials.
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La secció 4a regula els òrgans socials, caracteritzats
per l’extrema senzillesa, cosa que facilita als socis el
govern de la societat.

La secció 5a estableix els supòsits de modificacions
estatutàries que, en coherència amb el caràcter tancat
de la societat, es limiten a la denominació, el domicili
i la capital social.

La secció 6a, seguint les pautes de la simplificació
administrativa, obre la via per establir models simplificats
de presentació de comptes davant els diferents orga-
nismes.

La secció 7a estableix el règim jurídic de la dissolució
i transformació de la societat, la principal novetat de
la qual és que els socis poden continuar les seves ope-
racions sota el règim general de la societat de respon-
sabilitat limitada. Per a això, només es requereix l’acord
de la Junta General i la modificació estatutària neces-
sària.

Pel que fa a l’apartat segon de l’article únic, la nova
disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23
de març, de societats de responsabilitat limitada, defineix
el document únic electrònic com l’instrument que permet
la realització telemàtica dels tràmits de constitució de
la societat, així com aquells altres que s’exigeixen per
a l’inici de l’activitat. Així mateix, es defineixen els punts
d’assessorament i inici de tramitació (PAIT). Aquests
s’han d’integrar en els Centres d’Informació i Xarxa de
Creació d’Empreses (CIRCE), als quals es poden adherir
els organismes, que pertanyin o no a les administracions
públiques, relacionats amb la creació d’empreses.

S’han de desplegar en una norma posterior les con-
dicions d’adhesió a la xarxa CIRCE, les característiques
i els mecanismes de garantia de la qualitat dels serveis
que aquesta ha d’oferir, i també les especificacions tèc-
niques necessàries per connectar-s’hi, tant des del punt
de vista de la tramitació telemàtica, com de l’assesso-
rament a les empreses.

La disposició addicional novena preveu la co�abo-
ració social necessària de notaris, registradors mercantils
i altres professionals co�egiats amb les administracions
públiques perquè puguin operar en nom i representació
de tercers.

La disposició addicional desena estableix el sistema
de recursos contra la qualificació de l’escriptura de cons-
titució de la nova empresa, per a la qual cosa es remet
al que disposen els articles 322 a 329 del text refós
de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer
de 1948. Aquests articles van ser modificats per la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social. La novetat és que els ter-
minis de resolució d’aquests són, en aquest cas, de 45
dies.

En aquesta mateixa disposició addicional es preveu
l’aprovació d’uns estatuts socials orientatius per ordre
del Ministeri de Justícia.

Les disposicions addicionals onzena i dotzena regulen
la modificació del règim disciplinari de notaris i regis-
tradors, així com un règim de comptabilitat simplificat.

Finalment, la disposició addicional tretzena estableix
les mesures fiscals aplicables a la societat limitada nova
empresa.

L’apartat tercer de l’article únic modifica els articles
29, 32, 40, 97, 101 i 102 de la Llei 2/1995, de 23
de març, de societats de responsabilitat limitada. L’a-
partat quart introdueix els nous articles 40 bis i 40 ter
de la Llei esmentada i, finalment, l’apartat cinquè incor-
pora una nova secció 5a al capítol IV de la dita Llei,
integrada per un únic article 42 bis.

La disposició addicional primera modifica l’apartat 4
de l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats.

La disposició addicional segona porta a terme una
modificació de l’article 10 de la Llei 1/1996, de 10
de gener, d’assistència jurídica gratuïta, en la redacció
que en fa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social.

El text conclou amb cinc disposicions finals. La pri-
mera modifica els articles 1056, paràgraf segon; 1271,
paràgraf segon, i 1406.2n del Codi civil. Les quatre res-
tants fixen l’habilitació al Govern per al posterior des-
plegament del text legal i altres modificacions i desple-
gaments reglamentaris, l’informe sobre l’aplicació de la
Llei, el fonament constitucional i l’entrada en vigor.

Article únic. Modificació de la Llei 2/1995, de 23 de
març, de societats de responsabilitat limitada.

Primer.

S’afegeix un nou capítol XII a la Llei 2/1995, de 23
de març, de societats de responsabilitat limitada, com-
post per set seccions i 15 articles, del 130 al 144, amb-
dós inclusivament:

«CAPÍTOL XII

Societat nova empresa

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 130. Règim jurídic.

La societat nova empresa es regula per aquest
capítol com a especialitat de la societat de res-
ponsabilitat limitada.

Article 131. Denominació.

1. La denominació social ha d’estar formada
pels dos cognoms i el nom d’un dels socis fun-
dadors, seguits d’un codi alfanumèric que permeti
la identificació de la societat de manera única i
inequívoca.

2. Per ordre del ministre d’Economia s’ha de
regular el procediment d’assignació del codi a què
es refereix l’apartat anterior.

3. En la denominació de la companyia hi ha
de constar necessàriament la indicació «societat
limitada nova empresa» o la seva abreviatura
«SLNE».

4. La denominació social s’incorpora immedia-
tament a una subsecció especial de la Secció de
Denominacions del Registre Mercantil Central, de
manera que en quedi constància en la corresponent
certificació que s’expedeixi. Les certificacions acre-
ditatives de la denominació de la societat nova
empresa les pot demanar, indistintament, un soci
o un tercer en nom seu. El beneficiari o l’interessat
a favor del qual s’expedeixi la certificació ha de
coincidir necessàriament amb el soci fundador que
figura a la dita denominació.

Article 132. Objecte social.

1. La societat nova empresa ha de tenir com
a objecte social totes o alguna de les activitats
següents, que s’han de transcriure literalment en
els estatuts: l’activitat agrícola; ramadera; forestal;
pesquera; industrial; de construcció; comercial;
turística; de transports; de comunicacions; d’inter-
mediació; de professionals o de serveis en general.

2. A més, els socis fundadors poden incloure
a l’objecte social qualsevol activitat singular diferent
de les anteriors. En aquest cas, si la inclusió de
l’activitat singular dóna lloc a una qualificació nega-
tiva del registrador mercantil de l’escriptura de
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constitució de la societat, no se’n paralitza la ins-
cripció, que s’ha de practicar, sense l’activitat sin-
gular en qüestió, en la forma i dins els terminis
que estableix l’article 134, sempre que els socis
fundadors ho consentin expressament en la
mateixa escriptura de constitució o després d’a-
questa.

3. En cap cas es poden incloure a l’objecte
social les activitats per a les quals s’exigeixi la forma
de societat anònima, ni aquelles l’exercici de les
quals impliqui un objecte únic i exclusiu.

4. No poden adoptar aquesta forma social les
societats a les quals sigui aplicable el règim de
les societats patrimonials que regula el capítol VI
del títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats.

Article 133. Requisits subjectius i unipersonalitat.

1. Només poden ser socis de la societat nova
empresa les persones físiques. En el moment de
la constitució, els socis no poden superar el nombre
de cinc.

2. No poden constituir ni adquirir la condició
de soci únic d’una societat nova empresa els que
tinguin la condició de socis únics d’una altra socie-
tat nova empresa. A aquest efecte, en l’escriptura
de constitució de la societat nova empresa uniper-
sonal o en l’escriptura d’adquisició d’aquest caràc-
ter el soci únic ha de fer constar que no té la mateixa
condició en una altra societat nova empresa.

La declaració d’unipersonalitat es pot fer, si s’es-
cau, en la mateixa escriptura de la qual resulti
aquesta situació.

SECCIÓ 2a REQUISITS CONSTITUTIUS

Article 134. Constitució de la societat.

1. La societat nova empresa requereix per a
la seva constitució vàlida l’escriptura pública, que
s’ha d’inscriure al Registre Mercantil corresponent
al seu domicili. Amb la inscripció, la societat nova
empresa adquireix personalitat jurídica.

En l’escriptura de constitució s’hi poden incloure
els pactes i les condicions que els socis considerin
convenient, sempre que no contravinguin el que
preveu aquest capítol.

2. Els tràmits necessaris per a l’atorgament i
la inscripció de l’escriptura de constitució de la
societat nova empresa es poden fer per mitjà de
tècniques electròniques, informàtiques i telemàti-
ques, cas en què cal atenir-se al que disposen
aquest article i les altres normes que siguin apli-
cables, en particular les que regulen la utilització
d’aquestes tècniques pels notaris, els registradors
i les administracions públiques.

Pel que fa a la tramesa telemàtica al Registre
Mercantil de la còpia autoritzada de l’escriptura de
constitució de la societat, només ho pot fer el notari,
de conformitat amb el que estableix la legislació
sobre la incorporació de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques a la seguretat jurídica
preventiva, així com, si s’escau, a altres registres
o administracions públiques, quan això sigui neces-
sari.

Les trameses i les notificacions a què fa refe-
rència aquest article que facin els notaris i els regis-
tradors mercantils, s’han de fer emparades amb
la signatura electrònica avançada, d’acord amb el
que estableix la legislació específica.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
els socis fundadors, amb caràcter previ a l’atorga-

ment de l’escriptura de constitució poden eximir,
al notari que l’hagi d’autoritzar de les obligacions
que estableix aquest article i designar un repre-
sentant per a la realització dels tràmits conduents
a la constitució de la societat d’acord amb les regles
generals o expressar la seva voluntat de fer-ho per
si mateixos. En aquest cas, el notari ha d’expedir
la primera còpia autoritzada en suport paper en
un termini no superior a 24 hores, computat des
de l’autorització de l’escriptura de constitució de
la societat.

4. El notari que hagi d’autoritzar l’escriptura de
constitució de la societat ha de comprovar, de con-
formitat amb la legislació registral, que no hi ha
cap denominació social anterior idèntica a la de
la societat que es pretén constituir. Una vegada
efectuada la comprovació anterior, ha de procedir
de manera immediata a l’atorgament.

5. Una vegada autoritzada l’escriptura, el notari
l’ha de remetre de manera immediata, juntament
amb el document únic electrònic, a les adminis-
tracions tributàries competents per a l’obtenció del
número d’identificació fiscal de la societat, ha de
presentar, si s’escau i de conformitat amb el que
disposa la legislació tributària, l’autoliquidació de
l’impost que grava l’acte i ha de remetre la còpia
autoritzada per a la seva inscripció al Registre Mer-
cantil.

6. Sigui quina sigui la forma de tramitació, i
sempre que s’utilitzin els estatuts socials a què es
refereix l’apartat segon de la disposició addicional
desena, el registrador mercantil ha de qualificar i
inscriure, si s’escau, l’escriptura de constitució en
el termini màxim de 24 hores, a comptar del
moment de l’assentament de presentació o, si té
defectes esmenables, des del moment de presen-
tació dels documents d’esmena. La inscripció es
fa en una secció especial creada a aquest efecte.

7. En el cas que el registrador mercantil qua-
lifiqui negativament el títol presentat, ho ha de fer
saber al notari que autoritzi l’escriptura de cons-
titució i, si s’escau, al representant que, a aquest
efecte, els socis fundadors hi hagin designat, dins
les 24 hores següents a la presentació. Així mateix,
ho ha de notificar a les administracions tributàries
competents.

8. Si la naturalesa de la falta apreciada en per-
met, d’acord amb la legislació notarial, l’esmena
d’ofici pel notari i aquest està d’acord amb la qua-
lificació ha d’esmenar-la en el termini màxim de
24 hores a comptar del moment de la notificació
de la qualificació del registrador mercantil en què
doni compte de l’esmena als socis fundadors o als
seus representants.

9. Immediatament després de practicar la ins-
cripció, el registrador mercantil ha de notificar al
notari autoritzant les dades registrals per a la seva
constatació en l’escriptura matriu i a les còpies que
expedeixi, i li ha de remetre la part corresponent
del document únic electrònic a la qual ha incorporat
les dades registrals de la societat.

10. El notari ha d’expedir la còpia autoritzada
en suport paper de l’escriptura de constitució de
la societat en un termini no superior a 24 hores,
a comptar de la notificació de les dades registrals
pel registrador mercantil. Hi ha de deixar constància
del número d’identificació fiscal de la societat i de
la tramesa de la còpia de l’escriptura de constitució
i del document únic electrònic a les administracions
tributàries competents, perquè aquestes proce-
deixin a enviar el número d’identificació fiscal defi-
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nitiu de la societat als socis fundadors. De la
mateixa manera, a petició dels socis fundadors, ha
de procedir a la tramesa dels documents necessaris
per al compliment de les obligacions en matèria
de seguretat social, d’acord amb el que disposa
la legislació específica.

11. Inscrita la societat, el registrador mercantil
ha de transmetre al Registre Mercantil Central les
dades concernents als actes socials de la societat
en la forma i els terminis reglamentàriament esta-
blerts. Així mateix, i a petició dels socis fundadors
o dels seus representants ha de realitzar les altres
comunicacions que li siguin requerides.

SECCIÓ 3a CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS SOCIALS

Article 135. Capital social.

1. El capital social de la societat nova empresa
no pot ser inferior a tres mil dotze euros ni superior
a cent vint mil dos-cents dos euros.

2. En tot cas, la xifra de capital mínim indicada
només pot ser desemborsada mitjançant aporta-
cions dineràries.

Article 136. Transmissió de les participacions
socials.

1. La transmissió voluntària per actes «inter
vivos» de participacions socials només es pot fer
a favor de persones físiques i està sotmesa a les
normes que, per a aquesta transmissió, estableix
aquesta Llei.

2. Com a conseqüència del règim de transmis-
sió que preveu aquest article es pot superar el nom-
bre de cinc socis.

3. En tot cas, si com a conseqüència de la trans-
missió persones jurídiques adquireixen participa-
cions socials, han de ser alienades a favor de per-
sones físiques en el termini de tres mesos, a comp-
tar de l’adquisició; en cas contrari, la societat nova
empresa queda sotmesa a la normativa general de
la societat de responsabilitat limitada, sense per-
judici de la responsabilitat dels administradors si
no s’adopta per a això l’acord corresponent en els
termes que preveu l’article 144 d’aquesta Llei.

Article 137. Acreditació de la condició de soci.

1. No cal portar el llibre registre de socis; la
condició de soci s’acredita mitjançant el document
públic en què s’hagués adquirit aquesta condició.

2. La constitució de drets reals limitats sobre
participacions socials s’ha de notificar a l’òrgan
d’administració mitjançant la tramesa del docu-
ment públic en què figuri.

3. L’òrgan d’administració ha de notificar als
altres socis la transmissió, la constitució de drets
reals o l’embargament de participacions socials tan
aviat com tingui coneixement que s’hagin produït,
i és responsable dels perjudicis que l’incompliment
d’aquesta obligació pugui oferir.

SECCIÓ 4a ÒRGANS SOCIALS

Article 138. Junta General.

La Junta General es regeix pel que disposa
aquesta Llei; es pot convocar d’acord amb el que
s’hi disposa i, a més, mitjançant correu certificat
amb justificant de recepció al domicili assenyalat
a aquest efecte pels socis, per procediments tele-
màtics que facin possible al soci el coneixement

de la convocatòria, per mitjà de l’acreditació fefaent
de la tramesa del missatge electrònic de la con-
vocatòria o pel justificant de recepció del soci. En
aquests casos, no és necessari l’anunci al ‘‘Butlletí
Oficial del Registre Mercantil”, ni en cap dels diaris
de més circulació del terme municipal en el qual
estigui situat el domicili social.

Article 139. Òrgan d’administració.

1. L’administració es pot confiar a un òrgan
unipersonal o a un òrgan pluripersonal, els mem-
bres del qual han d’actuar solidàriament o man-
comunadament. Quan l’administració s’atribueixi a
un òrgan pluripersonal, en cap cas pot adoptar la
forma i el règim de funcionament d’un consell
d’administració.

2. La representació de la societat i la certifi-
cació dels acords socials correspon, en cas que
hi hagi un administrador únic, a aquest; en cas que
hi hagi diversos administradors solidaris, a qual-
sevol d’ells; i en el cas que hi hagi diversos admi-
nistradors mancomunats, a qualssevol d’ells dos.

3. Per ser nomenat administrador es requereix
la condició de soci i pot ser un càrrec retribuït en
la forma i la quantia que decideixi la Junta General.

4. Els administradors exerceixen el seu càrrec
per temps indefinit. No obstant això, es pot nome-
nar administrador per un període determinat mit-
jançant acord de la Junta General posterior a la
constitució de la societat.

5. La remoció del càrrec d’administrador reque-
reix l’acord de la Junta General, que pot ser adoptat,
encara que no figuri en l’ordre del dia de la reunió,
per majoria, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 53.1, sense que els estatuts puguin exigir una
majoria superior als dos terços dels vots corres-
ponents a les participacions en les quals es divideixi
el capital social. El soci afectat per la remoció del
seu càrrec d’administrador no pot exercir el dret
de vot corresponent a les seves participacions
socials, les quals s’han de deduir del capital social
per al còmput de la majoria de vots exigida.

SECCIÓ 5a MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES

Article 140. Modificació d’estatuts.

1. La societat nova empresa només pot modi-
ficar la seva denominació, respectant el que esta-
bleix l’article 131, el domicili social i el capital social
dins dels límits màxim i mínim que estableix l’arti-
cle 135.

El que estableix el paràgraf anterior no és apli-
cable en el cas que preveu l’article 144.

2. Si els socis acorden augmentar el capital
social per damunt del límit màxim que estableix
l’article 135, en aquest acord també han d’establir
si opten per la transformació de la societat nova
empresa en qualsevol altre tipus social o si con-
tinuen les seves operacions en forma de societat
de responsabilitat limitada, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 144.

3. En cas que el soci el nom i els cognoms
del qual figurin en la denominació social perdi
aquesta condició, s’ha de modificar la denominació
de manera que estigui formada pel nom i els cog-
noms d’un dels socis.

SECCIÓ 6a COMPTES ANUALS

Article 141. Comptabilitat.

La comptabilitat de la societat nova empresa es
pot portar, en els termes que es determinin per
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reglament, d’acord amb el principi de simplificació
dels registres comptables de manera que, per mitjà
d’un únic registre, es permeti el compliment de
les obligacions que l’ordenament jurídic imposa en
matèria d’informació comptable i fiscal.

SECCIÓ 7a DISSOLUCIÓ I TRANSFORMACIÓ

Article 142. Dissolució.

1. La societat nova empresa es dissol per les
causes que estableix aquesta Llei i, a més, per les
següents:

a) Com a conseqüència de pèrdues que deixin
reduït el patrimoni comptable a menys de la meitat
del capital social durant com a mínim sis mesos,
tret que es restableixi el patrimoni comptable en
aquest termini.

b) Perquè és aplicable a la societat el règim
de les societats patrimonials que regula el capí-
tol VI del títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats.

2. La dissolució requereix l’acord de la Junta
General i hi és aplicable el que disposa l’article 105
d’aquesta Llei.

Article 143. Transformació.

La societat nova empresa es pot transformar en
societat co�ectiva, societat civil, societat coman-
ditària, simple o per accions, societat anònima,
societat cooperativa i també en agrupació d’interès
econòmic.

Article 144. Continuació d’operacions en forma
de societat de responsabilitat limitada.

1. La societat nova empresa pot continuar les
seves operacions en forma de societat de respon-
sabilitat limitada, per a la qual cosa requereix l’acord
de la Junta General i l’adaptació dels estatuts
socials de la societat nova empresa al que estableix
la secció 2a del capítol II de aquesta Llei. Per a
l’adopció dels dos acords n’hi ha prou amb la majo-
ria que estableix l’article 53.1 d’aquesta Llei.

2. L’escriptura d’adaptació dels estatuts socials
s’ha de presentar a inscripció al Registre Mercantil
en el termini màxim de dos mesos des de l’adopció
de l’acord de la Junta General.»

Segon.

S’afegeixen sis disposicions addicionals, vuitena,
novena, desena, onzena, dotzena i tretzena, a la Llei
2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat
limitada, amb el contingut següent:

«Disposició addicional vuitena. Document únic
electrònic (DUE).

1. El document únic electrònic (DUE) és aquell
en el qual s’inclouen totes les dades referents a
la societat nova empresa que, d’acord amb la legis-
lació aplicable, s’han de remetre als registres jurí-
dics i les administracions públiques competents per
a la constitució de la societat i per al compliment
de les obligacions en matèria tributària i de Segu-
retat Social inherents a l’inici de l’activitat.

Les trameses i recepcions del DUE es limiten
a les dades del DUE que siguin necessàries per
a la realització dels tràmits competència de l’or-
ganisme corresponent.

Per reglament o, si s’escau, mitjançant els opor-
tuns convenis entre les administracions públiques

competents, es poden incloure noves dades en el
DUE a fi que pugui servir per al compliment de
tràmits, les comunicacions i les obligacions dife-
rents de les anteriors. Així mateix, s’han d’establir
per reglament les especificacions i les condicions
per a la utilització del DUE per a la constitució de
qualsevol forma societària, així com per al com-
pliment de les obligacions en matèria tributària i
de Seguretat Social inherents a l’inici de l’activitat,
amb ple respecte al que disposa la normativa subs-
tantiva i de publicitat que regula aquestes formes
societàries i tenint en compte la normativa a què
es fa menció a l’apartat 6 de la disposició addicional
novena d’aquesta Llei.

2. La tramesa del DUE s’ha de fer mitjançant
la utilització de tècniques electròniques, informà-
tiques i telemàtiques d’acord amb el que es dis-
posen les normes aplicables a la utilització d’aques-
tes tècniques, tenint en compte el que preveuen
les legislacions específiques.

3. De conformitat amb el que disposa l’apartat
tercer de l’article 134, els socis fundadors de la
societat nova empresa poden manifestar al notari,
prèviament a l’atorgament de l’escriptura de cons-
titució, el seu interès a realitzar per si mateixos
els tràmits i la comunicació de les dades incloses
en el DUE o designar un representant perquè ho
porti a terme, cas en què no és aplicable el que
estableix aquesta disposició addicional.

4. El DUE l’ha d’aprovar el Consell de Ministres
a proposta del ministre d’Economia, amb l’informe
previ del ministre d’Hisenda i dels altres ministeris
competents per raó de la matèria, i ha d’estar dis-
ponible en totes les llengües oficials de l’Estat espa-
nyol.

5. L’Administració General de l’Estat, per mitjà
del Ministeri d’Economia, pot subscriure convenis
d’establiment de punts d’assessorament i d’inici de
tramitació (PAIT) de les societats nova empresa
amb altres administracions públiques i entitats
públiques o privades sense ànim de lucre. Els punts
d’assessorament i inici de tramitació han de ser
oficines des de les quals es pugui so�icitar la reser-
va de denominació social a què es refereix l’apartat
quart de l’article 134 i s’assessori i es prestin serveis
als emprenedors, tant en la definició i tramitació
administrativa de les seves iniciatives empresarials,
com durant els primers anys d’activitat, i en aquests
s’ha d’iniciar la tramitació del DUE.

Els centres de finestreta única empresarials
creats a l’empara del Protocol de 26 d’abril de 1999
mitjançant els corresponents instruments jurídics
de cooperació amb comunitats autònomes i enti-
tats locals poden exercir les funcions d’orientació,
tramitació i assessorament que preveu aquesta Llei
per a la creació i el desenvolupament de societats
nova empresa. Per ordre del ministre de la Pre-
sidència, a iniciativa conjunta dels ministeris d’E-
conomia i d’Administracions Públiques, s’han d’es-
tablir els criteris d’incorporació de les prescripcions
tecnològiques pròpies dels punts d’assessorament
i inici de tramitació als sistemes d’informació dels
centres de finestreta única empresarial.

6. Les administracions públiques han d’establir
a aquest efecte procediments electrònics per fer
els intercanvis d’informació necessaris.

Disposició addicional novena. Co�aboració social.

1. Les administracions tributàries poden fer
efectiva la co�aboració social que preveuen l’arti-
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cle 96 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
general tributària, així com altres normes que la
despleguin, en la presentació de declaracions,
comunicacions o altres documents tributaris rela-
cionats amb la constitució i l’inici de l’activitat de
la societat nova empresa, per mitjà de convenis
subscrits amb el Consell General del Notariat, el
Co�egi de Registradors de la Propietat, de Béns
Mobles i Mercantils d’Espanya i altres co�egis pro-
fessionals, així com les cambres de comerç i els
punts d’assessorament i inici de tramitació (PAIT).

2. Les administracions tributàries també poden
preveure mecanismes d’adhesió a aquests conve-
nis per part de notaris, registradors mercantils i
altres professionals co�egiats a fi de fer efectiva
aquesta co�aboració social.

3. Per ordre del ministre d’Hisenda s’han d’es-
tablir els supòsits i les condicions en les quals les
entitats que hagin subscrit aquests convenis i els
notaris, els registradors mercantils i altres profes-
sionals co�egiats que s’hi hagin adherit hagin de
presentar per mitjans telemàtics declaracions,
comunicacions o altres documents tributaris en
representació de terceres persones.

4. El Ministeri de Treball i Afers Socials ha d’es-
tablir les vies que permetin fer la tramitació tele-
màtica en la presentació de comunicacions o altres
documents davant òrgans i organismes que hi esti-
guin adscrits relacionats amb la constitució o l’inici
de l’activitat de la societat nova empresa, per mitjà
de convenis subscrits amb el Consell General del
Notariat, el Co�egi de Registradors de la Propietat,
de Béns Mobles i Mercantils d’Espanya i altres co�e-
gis professionals.

5. Per ordre del ministre de Treball i Afers
Socials s’han d’establir els supòsits i les condicions
en què les entitats que hagin subscrit aquests con-
venis i els notaris, els registradors mercantils i altres
professionals co�egiats que s’hi hagin adherit hagin
de presentar per mitjans telemàtics, comunicacions
i altres documents en representació de terceres
persones.

6. Tot el que preveuen els apartats anteriors
ho és sense perjudici de la normativa específica
relativa a la incorporació de tècniques electròni-
ques, informàtiques i telemàtiques a l’Administració
pública i en la seguretat jurídica preventiva.

Disposició addicional desena. Recursos contra la
qualificació de les escriptures de constitució de
la societat nova empresa.

1. En cas que el registrador mercantil qualifiqui
negativament l’escriptura de constitució de la socie-
tat nova empresa, és aplicable el que disposen els
articles 322 a 329 del text refós de la Llei hipo-
tecària, aprovada pel Decret de 8 de febrer de
1946, redactats de conformitat amb el que esta-
bleix la normativa introduïda en la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social, excepte pel que fa als
terminis de resolució, que en aquest cas són de
45 dies.

2. Per ordre del ministre de Justícia s’ha d’a-
provar un model orientatiu d’estatuts de la societat
nova empresa.

Disposició addicional onzena. Modificació del
règim disciplinari de notaris i registradors de la
propietat, de béns mobles i mercantils.

1. S’afegeix un nou paràgraf j) a l’apartat B)
de l’article 313 del text refós de la Llei hipotecària,

aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946, en
la redacció que en fa l’article 101.2 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, amb el contingut
següent:

“j) L’incompliment reiterat dels terminis que
estableix l’article 134 de la Llei 2/1995, de 13
de març, de societats de responsabilitat limitada.”

2. S’afegeix un nou paràgraf c) a l’apartat B),
g) de l’article 43. dos, apartat segon, de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, amb el contingut
següent:

“c) L’incompliment reiterat dels terminis que
estableix l’article 134 de la Llei 2/1995, de 13
de març, de societats de responsabilitat limitada.”

Disposició addicional dotzena. Models de comp-
tes anuals.
Quant a la formulació i presentació dels comptes

anuals de la societat nova empresa, es poden
emprar els models de comptes que, a aquest efecte,
s’aprovin per ordre del ministre d’Economia, en els
quals s’ha de tenir en compte la reduïda dimensió
de la societat a què es refereixen.

Disposició addicional tretzena. Mesures fiscals
aplicables a la societat limitada nova empresa.
U. L’Administració tributària ha de concedir,

amb la so�icitud prèvia d’una societat limitada nova
empresa i sense aportació de garanties, l’ajorna-
ment del deute tributari de l’impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats,
per la modalitat d’operacions societàries, derivada
de la constitució de la societat durant el termini
d’un any des de la seva constitució.

L’Administració tributària també ha de concedir,
amb la so�icitud prèvia d’una societat nova empre-
sa i sense aportació de garanties, l’ajornament dels
deutes tributaris de l’impost sobre societats corres-
ponents als dos primers períodes impositius con-
closos des de la seva constitució. L’ingrés dels deu-
tes del primer i segon períodes s’ha de fer als 12
i sis mesos, respectivament, des de l’acabament
dels terminis per presentar la declaració-liquidació
corresponent a cada un d’aquests períodes.

Així mateix, l’Administració tributària pot con-
cedir, amb la so�icitud d’una societat nova empre-
sa, amb aportació de garanties o sense, l’ajorna-
ment o el fraccionament de les quantitats derivades
de retencions o ingressos a compte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques que es meri-
tin el primer any des de la seva constitució.

Les quantitats ajornades o fraccionades segons
el que disposa aquest apartat reporten interès de
demora.

Dos. La societat nova empresa no té l’obligació
d’efectuar els pagaments fraccionats a què es refe-
reix l’article 38 de la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, de l’impost sobre societats, a compte de les
liquidacions corresponents als dos primers períodes
impositius conclosos des de la seva constitució.»

Tercer.
Es modifiquen els articles 29, 32, 40, 97, 101

i 102 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats
de responsabilitat limitada, en els termes següents:

1r Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 2 de
l’article 29, que passa a tenir la redacció següent:
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«c) La societat només pot denegar el consen-
timent si comunica al transmissor, per conducte
notarial, la identitat d’un o diversos socis o tercers
que adquireixin la totalitat de les participacions. No
és necessària cap comunicació al transmissor si
va concórrer a la Junta General on es van adoptar
els acords esmentats. Els socis concurrents a la
Junta General tenen preferència per a l’adquisició.
Si són diversos els socis concurrents interessats
a adquirir, les participacions es distribueixen entre
tots a prorrata de la seva participació en el capital
social.

Quan no sigui possible comunicar la identitat
d’un o diversos socis o tercers adquiridors de la
totalitat de les participacions, la Junta General pot
acordar que sigui la mateixa societat la que adqui-
reixi les participacions que cap soci o tercer accep-
tat per la Junta vulgui adquirir, d’acord amb el que
estableix l’article 40.»

2n L’article 32, apartat 2, queda redactat de la
manera següent:

«No obstant el que disposa l’apartat anterior, els
estatuts poden establir a favor dels socis super-
vivents, i, si no, a favor de la societat, un dret d’ad-
quisició de les participacions del soci mort, apre-
ciades en el valor raonable que tinguin el dia de
la mort del soci, el preu del qual s’ha de pagar
al comptat. La valoració es regeix pel que disposa
l’article 100 i el dret d’adquisició s’ha d’exercitar
en el termini màxim de tres mesos a comptar de
la comunicació a la societat de l’adquisició here-
ditària.»

3r S’afegeix un nou paràgraf d) a l’article 40, apar-
tat 1, amb la redacció següent:

«d) Quan l’adquisició hagi estat autoritzada per
la Junta General, s’efectuï amb càrrec a beneficis
o reserves de lliure disposició i tingui per objecte:

Adquirir les participacions d’un soci separat o
exclòs de la societat;

Adquirir les participacions com a conseqüència
de l’aplicació d’una clàusula restrictiva de la trans-
missió d’aquestes;

Adquirir les participacions transmeses “mortis
causa”.»

4t L’article 40, apartat 2, queda redactat de la mane-
ra següent:

«Les participacions pròpies adquirides per la
societat han de ser amortitzades o alienades, res-
pectant en aquest cas el règim legal i estatutari
de transmissió, en el termini de tres anys. L’alie-
nació no es pot efectuar a un preu inferior al valor
raonable de les participacions, fixat d’acord amb
el que preveu l’article 100. Quan l’adquisició no
comporti devolució d’aportacions als socis, la socie-
tat ha de dotar una reserva per l’import del valor
nominal de les participacions amortitzades, la qual
és indisponible fins que transcorrin cinc anys a
comptar de la publicació de la reducció en el “But-
lletí Oficial del Registre Mercantil”, llevat que abans
del venciment d’aquest termini hagin estat satisfets
tots els deutes socials contrets abans de la data
en què la reducció sigui oposable a tercers.»

5è L’article 97, apartat 2, queda redactat de la
manera següent:

«Per a la inscripció al Registre Mercantil de l’es-
criptura pública que documenti els acords que ori-
ginen el dret de separació, i llevat que la Junta

General que els hagi adoptat autoritzi l’adquisició
de les participacions dels socis separats d’acord
amb el que preveu l’article 40, cal que en la mateixa
escriptura o en una altra de posterior s’hi faci cons-
tar la reducció del capital en els termes de l’article
102 o la declaració dels administradors del fet que
cap soci ha exercitat el dret de separació dins el
termini establert anteriorment.»

6è L’article 101 queda redactat de la manera
següent:

«Dins dels dos mesos següents a la recepció
de l’informe de valoració, els socis afectats tenen
el dret d’obtenir en el domicili social el valor rao-
nable de les seves participacions socials en con-
cepte de preu de les que la societat adquireix o
de reembors de les que s’amortitzen. Transcorregut
aquest termini, els administradors han de consignar
en una entitat de crèdit del terme municipal on
radiqui el domicili social, a nom dels interessats,
la quantitat corresponent a aquest valor.»

7è Se substitueix íntegrament l’article 102, que que-
da redactat de la manera següent:

«Article 102. Escriptura pública de reducció del
capital social o d’adquisició de participacions.
1. Llevat que la Junta General, que hagi acordat

l’exclusió, autoritzi l’adquisició per la societat de
les participacions dels socis afectats, d’acord amb
el que preveu l’article 40, efectuat el reembors de
les participacions o consignat el seu import, els
administradors, sense necessitat d’un acord espe-
cífic de la Junta General, han d’atorgar immedia-
tament l’escriptura pública de reducció del capital
social, i hi han de fer constar les participacions
amortitzades, la identitat del soci o socis afectats,
la causa de l’amortització, la data del reembors o
de la consignació i la xifra a la qual hagi quedat
reduït el capital social.

2. En cas que, com a conseqüència de la reduc-
ció, el capital social davalli per sota del mínim legal,
també s’atorga l’escriptura pública i hi és aplicable
el que disposa l’article 108; el termini establert en
aquest article es computa des de la data del reem-
bors o de la consignació.

3. En el cas d’adquisició per la societat de les
participacions dels socis afectats, efectuat el paga-
ment del preu o consignat el seu import, els admi-
nistradors, sense necessitat d’un acord específic
de la Junta General, han d’atorgar l’escriptura públi-
ca d’adquisició de participacions; no és preceptiu
el concurs dels socis exclosos, i hi han de fer constar
les participacions adquirides, la identitat del soci
o socis afectats, la causa de l’exclusió i la data
de pagament o consignació.»

Quart.
S’afegeixen els articles 40 bis i 40 ter a la Llei 2/1995,

de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada:
1r «Article 40 bis. Règim de les participacions

pròpies.
Mentre romanguin en poder de la societat adqui-

rent, a les participacions pròpies o de la societat
dominant se’ls apliquen les regles següents:

a) Queden en suspens tots els drets correspo-
nents a les participacions pròpies o de la societat
dominant.

b) S’ha d’establir una reserva en el passiu del
balanç de la societat adquirent equivalent a l’import
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de les participacions adquirides, computat en l’actiu
que s’ha de mantenir mentre les participacions no
siguin alienades o amortitzades.»

2n «Article 40 ter. Conseqüències de la infracció.

L’adquisició de participacions pròpies o de la
societat dominant en contravenció del que disposa
aquesta secció és nu�a de ple dret.

Si les participacions no són alienades en el ter-
mini assenyalat, la societat n’ha d’acordar imme-
diatament l’amortització i la reducció del capital.
Si la societat omet aquestes mesures, qualsevol
interessat pot so�icitar-ne l’adopció a l’autoritat
judicial. Els administradors de la societat adquirent
estan obligats a so�icitar l’adopció judicial d’aques-
tes mesures quan, per les circumstàncies que
siguin, no es pugui aconseguir l’acord d’amortit-
zació corresponent i de reducció de capital.»

Cinquè.

S’incorpora una nova secció 5a en el capítol IV de
la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de res-
ponsabilitat limitada, integrada per un únic nou article
42 bis:

«SECCIÓ 5a. DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT

Article 42 bis. Règim de les participacions sense
vot.

Les societats limitades poden crear participa-
cions socials sense dret de vot per un import nomi-
nal no superior a la meitat del capital social. Les
participacions socials sense vot es regeixen, quan
els sigui aplicable, pel que disposen els articles 90
a 92 de la Llei de societats anònimes per a les
accions sense vot.

Aquestes participacions estan sotmeses a les
normes estatutàries o supletòries legals sobre trans-
missió i dret d’assumpció preferent.»

Disposició addicional primera. Modificació de la Llei
de l’impost sobre societats.

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a
partir de l’1 de gener de 2003, es modifica l’apartat
4 de l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats, que queda redactat en els
termes següents:

«4. Aplicació i interpretació de la deducció:

a) Per a l’aplicació de la deducció que regula
aquest article, els subjectes passius poden aportar
un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència
i Tecnologia, o per un organisme que hi estigui
adscrit, relatiu al compliment dels requisits cien-
tífics i tecnològics que exigeix el paràgraf a) de
l’apartat 1 d’aquest article, per qualificar les acti-
vitats del subjecte passiu de recerca i desenvolu-
pament, o el paràgraf a) de l’apartat 2, per qua-
lificar-les com a innovació, tenint en compte en
tots dos casos el que estableix l’apartat 3. Aquest
informe té caràcter vinculant per a l’Administració
tributària.

b) El subjecte passiu pot presentar consultes
sobre la interpretació i l’aplicació d’aquesta deduc-
ció, la contestació de la qual té caràcter vinculant
per a l’Administració tributària, en els termes que
preveu l’article 107 de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, general tributària.

A aquests efectes, els subjectes passius poden
aportar l’informe motivat emès pel Ministeri de
Ciència i Tecnologia, o per un organisme que hi
estigui adscrit, relatiu al compliment dels requisits
científics i tecnològics exigits en el paràgraf a) de
l’apartat 1 d’aquest article, per qualificar les acti-
vitats del subjecte passiu de recerca i desenvolu-
pament, o el paràgraf a) de l’apartat 2, per qua-
lificar-les com d’innovació tecnològica, tenint en
compte en tots dos casos el que estableix l’apar-
tat 3. El dit informe té caràcter vinculant per a l’Ad-
ministració tributària.

c) Igualment, a efectes d’aplicar aquesta
deducció, el subjecte passiu pot so�icitar a l’Ad-
ministració tributària l’adopció d’acords previs de
valoració de les despeses i inversions correspo-
nents a projectes de recerca i desenvolupament
o d’innovació tecnològica, d’acord amb el que pre-
veu l’article 9 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer,
de drets i garanties dels contribuents.

A aquests efectes, els subjectes passius poden
aportar un informe motivat emès pel Ministeri de
Ciència i Tecnologia, o per un organisme que hi
estigui adscrit, relatiu al compliment dels requisits
científics i tecnològics que exigeix el paràgraf a)
de l’apartat 1 d’aquest article, per qualificar les acti-
vitats del subjecte passiu de recerca i desenvolu-
pament, o en el paràgraf a) de l’apartat 2, per qua-
lificar-les com d’innovació tecnològica, tenint en
compte en tots dos casos el que estableix l’apartat
3, i també la identificació de les despeses i inver-
sions que puguin ser imputades a aquestes acti-
vitats. Aquest informe té caràcter vinculant per a
l’Administració tributària.»

Disposició addicional segona. Modificació de la Llei
d’assistència jurídica gratuïta.

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article
10 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta, en la redacció que en fa la Llei 53/2002,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, que passa a tenir el text següent:

«En les comissions d’assistència jurídica gratuïta
que depenen de l’Administració General de l’Estat,
els membres que corresponen a l’Administració
pública són un advocat de l’Estat i un funcionari,
que actua com a secretari, pertanyent a cossos
o escales del grup A, amb destinació a la gerència
territorial del Ministeri de Justícia corresponent o,
si no, un funcionari dels cossos o les escales esmen-
tats que presti els seus serveis a la delegació o
subdelegació del Govern del territori de què es
tracti.»

Disposició final primera. Modificacions del Codi Civil.

S’introdueixen les modificacions següents en el Codi
Civil:

1. Es modifica l’article 1056, paràgraf segon, que
passa a tenir la redacció següent:

«El testador que en consideració a la conservació
de l’empresa o en interès de la seva família vulgui
preservar indivisa una explotació econòmica o bé
mantenir el control d’una societat de capital o grup
d’aquestes pot fer servir la facultat que concedeix
aquest article, i disposar que es pagui en metà�ic
la seva llegítima als altres interessats. A aquest efec-
te, no cal que hi hagi metà�ic suficient en l’herència
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per al pagament perquè és possible fer l’abonament
amb efectiu extrahereditari i que el testador o el
comptador-partidor designat per ell faci un ajorna-
ment, sempre que no superi cinc anys a comptar
de la defunció del testador; també hi pot ser apli-
cable qualsevol altre mitjà d’extinció de les obli-
gacions. Si no s’ha establert la forma de pagament,
qualsevol legitimari pot exigir la seva llegítima en
béns de l’herència. No és aplicable a la partició
així efectuada el que disposen l’article 843 i el parà-
graf primer de l’article 844.»

2. Es modifica el paràgraf segon de l’article 1271
en els termes següents:

«Tanmateix, sobre la futura herència no es poden
subscriure altres contractes que aquells l’objecte
dels quals sigui practicar entre vius la divisió d’un
cabal i altres disposicions particionals, de confor-
mitat amb el que disposa l’article 1056.»

3. Es modifica l’article 1406.2n en els termes
següents:

«2n L’explotació econòmica que gestioni efec-
tivament.»

Disposició final segona. Habilitacions reglamentàries.

1. Sense perjudici de les habilitacions que aquesta
Llei confereix a altres òrgans, s’habilita el Govern per
al desplegament reglamentari del que s’hi disposa.

2. El Govern, per reglament, pot modificar i des-
plegar el que disposen els apartats 5 i 10 de l’article
134 en relació amb la tramitació, el procediment d’as-
signació i la forma de tramesa del NIF per a la societat
nova empresa.

3. S’han d’establir per reglament les condicions, la
forma i els requisits per a la publicitat dels protocols
familiars, així com, si s’escau, l’accés al Registre Mer-
cantil de les escriptures públiques que continguin clàu-
sules susceptibles d’inscripció.

Disposició final tercera. Informe sobre l’aplicació de
la llei.

El Ministeri d’Economia ha d’elaborar un informe, en
el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta norma, relatiu a la repercussió i les incidències
que s’hagin produït per la seva aplicació.

Disposició final quarta. Fonament constitucional.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que disposa l’ar-
ticle 149.1.6a i 8a de la Constitució.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de dos mesos de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 1 d’abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

6592 REIAL DECRET 321/2003, de 14 de març,
pel qual s’homologa el títol d’enginyer tècnic
en informàtica de sistemes de l’Escola Poli-
tècnica Superior de la Universitat de Vic.
(«BOE» 79, de 2-4-2003.)

La Universitat de Vic, reconeguda com a universitat
privada per la Llei 5/1997, del Parlament de Catalunya,
ha aprovat el pla d’estudis dels ensenyaments que con-
dueixen a l’obtenció del títol d’enginyer tècnic en infor-
màtica de sistemes, de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional, de l’Escola Politècnica Superior, la
implantació del qual ha estat autoritzada per la Gene-
ralitat de Catalunya.

Acreditada l’homologació de l’esmentat pla d’estudis
per part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics que preveu el Reial decret
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que no
s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, és procedent l’homologació de l’esmentat
títol.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que
estableixen l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, el Reial decret
1461/1990, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix el títol
d’enginyer tècnic en informàtica de sistemes i les direc-
trius generals pròpies dels plans d’estudis conduents a
l’obtenció d’aquest.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 14 de març de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol d’enginyer tècnic en informà-
tica de sistemes de l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Vic, reconeguda com a universitat privada,
una vegada acreditada l’homologació del seu pla d’es-
tudis per part del Consell de Coordinació Universitària
i el compliment dels requisits bàsics previstos al Reial
decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reco-
neixement d’universitats i centres universitaris.

L’homologació del pla d’estudis a què ha fet referència
el paràgraf anterior s’ha publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» de 4 de desembre de 2002, per Resolució
del Rectorat de la Universitat de data 31 d’octubre de
2002.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol homologat a l’apartat 1 anterior, i la Universitat de
Vic pot procedir, en el seu moment, a l’expedició del
títol corresponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i
els apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el
període d’implantació del pla d’estudis a què es refereix
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1, la Uni-
versitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desenvolupa-
ment efectiu dels ensenyaments corresponents.


