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5925 LLEI 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de 
les societats de garantia recíproca. («BOE» 61, 
de 12-3-1994.)

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

L’estructura empresarial espanyola és la pròpia d’un 
país de petites i mitjanes empreses. La PIME constitueix 
un factor clau d’estabilitat i competitivitat. El paper tan 
important que té en matèria de creació de riquesa i gene-
ració d’ocupació; la seva flexibilitat d’adaptació als canvis 
produïts pels cicles econòmics, i la gran sensibilitat als 
processos de rellançament de la inversió, contrasten amb 
els desavantatges comparatius inherents a les seves peti-
tes dimensions.

Un dels problemes més importants de la PIME és la 
dificultat per accedir a un finançament adequat a les seves 
possibilitats, cosa que limita la capacitat d’expansió i crei-
xement. La petita i mitjana empresa disposa d’un capital 
social escàs que limita la seva capacitat financera i els 
marges de maniobra. Aquesta limitació, en termes rela-
tius amb la gran empresa, es manifesta per una insufici-
ència de garanties davant les entitats de crèdit, una difi-
cultat per accedir directament al mercat de capitals, un 
major distanciament dels centres de decisió financera i 
una acusada manca d’informació i assessorament en 
aquesta matèria.

Per contribuir a solucionar aquests problemes finan-
cers, el Reial decret 1885/1978, de 26 de juliol, va regular 
el règim jurídic, fiscal i financer de les societats de garan-
tia recíproca que s’havien creat pel Reial decret llei 15/1977, 
de 25 de febrer, i va donar lloc a un règim mercantil espe-
cífic per a aquestes societats.

Dins d’aquest marc legal, les societats de garantia 
recíproca han exercit, recolzades en un marcat caràcter 
mutualista, dues funcions bàsiques:

Concedir avals que permetin a la PIME accedir al finan-
çament bancari, sense requerir per això afectar a garan-
ties tots els seus recursos propis.

Facilitar l’accés de les empreses avalades a línies de 
finançament privilegiat i obtenir més bones condicions en 
els crèdits que els que aconseguirien per si soles en el 
mercat.

Però, a més d’aquestes dues funcions bàsiques, les 
societats de garantia recíproca han demostrat la seva efi-
càcia per prestar una gamma de serveis a les PIMES com-
plementaris a la prestació de l’aval:

Negociar amb les entitats de crèdit més bones condi-
cions de crèdit de les que obtindria la PIME si acudís indi-
vidualment a aquestes entitats.

Posar en marxa serveis d’informació que donin a 
conèixer a la PIME instruments financers més ben adap-
tats a les seves necessitats.

Finalment, proporcionar a l’empresari un assessora-
ment eficaç per tal com analitzen, avaluen i aconsellen 
sobre el projecte d’inversió que la petita empresa ha de 
realitzar.

Per tant, les societats de garantia recíproca es com-
porten com un instrument de promoció empresarial, que 
facilita el crèdit a la PIME en permetre orientar, promocio-
nar i incentivar la inversió avalada per aquestes.

La Unió Europea representa un desafiament per a les 
societats de garantia recíproca, les quals han d’adaptar el 
seu funcionament al marc del Mercat Únic Europeu. Són 
dos els reptes als quals s’enfronten les societats; d’una 
banda, homologar el nostre sistema de garantia recíproca 
amb els actualment en vigor als països de la Comunitat 
Europea, i, de l’altra, millorar la seva eficàcia vencent els 
obstacles que impedeixen que les societats de garantia 
recíproca assoleixin el màxim desenvolupament poten-
cial i, en conseqüència, s’incrementi el nombre de petites 
i mitjanes empreses a les quals presten serveis.

Tot i que l’harmonització dels sistemes de garantia 
recíproca encara és una tasca que s’ha de resoldre al si de 
la CE, les línies mestres d’aquesta reforma han de contri-
buir a acostar més els sistemes més desenvolupats.

Per tant, s’afronten els dos reptes simultàniament i 
s’estableix un marc que facilita l’expansió del sistema, 
per a la qual cosa s’exigeix una reforma de la legislació 
actualment en vigor, que, conservant un règim mercantil 
específic per a aquestes societats, permeti establir sobre 
bases encara més sòlides el seu creixement futur.

Amb la reforma legal es pretén augmentar la solvèn-
cia de les societats de garantia recíproca, peça clau per 
consolidar l’acceptació de l’aval que presten les entitats 
de crèdit, així com millorar la seva ràtio de liquiditat, base 
de la seva eficàcia en la prestació de l’aval. Amb aquests 
objectius es dota aquestes societats d’una estructura 
patrimonial més racional, transparent i d’acord amb les 
funcions d’una societat de garantia recíproca; es trans-
forma l’antic fons de garantia en un fons de provisions 
tècniques, que requereix una xifra més gran de capital 
mínim; s’estableixen limitacions quant al nivell de recur-
sos propis, i es creen les bases per a un nou model de 
refiançament. Alhora, en ampliar el seu objecte social a la 
prestació d’assessorament financer als socis, se’ls permet 
no només obtenir més recursos, sinó millorar el seu paper 
com a assessors integrals de la PIME.

A més, el nou text legal adequa la regulació de les 
societats de garantia recíproca a la nova legislació sobre 
societats anònimes, tal com figura en el Reial decret legis-
latiu 1564/1989, de 22 de desembre. El Reial decret 
1885/1978 remetia genèricament a la Llei de societats anò-
nimes com a dret subsidiari. Aquesta solució creava difi-
cultats a l’hora de determinar quins articles en concret de 
la Llei de societats anònimes podien ser aplicats a les 
societats de garantia recíproca. Per això s’ha optat per 
establir un text complet i desplegat sobre el règim jurídic 
de les societats de garantia recíproca, en el qual certa-
ment es fan remissions a la Llei de societats anònimes, 
però es tracta de remissions puntuals, a articles concrets, 
i s’evita la difícil interpretació que significava la remissió 
genèrica del Reial decret 1885/1978.

El nou text legal respecta les característiques fona-
mentals de les societats de garantia recíproca que esta-
bleix el Reial decret 1885/1978, que han contribuït a l’èxit 
de la institució. Per tant, en aquest aspecte fonamental de 
la delimitació del tipus societari no hi ha modificacions 
essencials. Les societats de garantia recíproca segueixen 
sent un tipus especial de societat, que pel que fa al capital 
social i a la responsabilitat dels socis pels deutes socials 
s’assembla totalment a una societat anònima; però pel 
que fa als drets dels socis hi predomina el caràcter mutu-
alista. Aquestes societats han d’oferir garanties sòlides 
als tercers, però han d’estar dominades per les petites i 
mitjanes empreses a les quals donen suport i impulsen 
financerament. Per això s’inclou l’exigència que estiguin 
constituïdes per petites i mitjanes empreses.

L’ampliació de l’objecte social obre la possibilitat de 
prestació de serveis d’assistència i assessorament finan-
cer, o bé directament o bé indirectament, a través de la par-
ticipació en societats o associacions. D’aquesta manera es 
dóna reconeixement legal a una forma d’actuació iniciada 
per algunes societats de garantia recíproca, cosa que per-
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met que aquestes entitats puguin ampliar les seves activi-
tats en suport a les petites i mitjanes empreses, però garan-
tint que aquesta expansió d’activitats es faci sense detriment 
de la solvència patrimonial de les societats de garantia recí-
proca per complir la seva finalitat essencial i primera, que 
és l’atorgament de garanties a favor dels seus socis.

En segon lloc, s’introdueix la novetat de qualificar les 
societats de garantia recíproca com a entitats financeres. 
Amb això s’aclareix la posició d’aquestes societats dins el 
sistema financer i se’ls aplica la legislació més recent, 
especialment el que disposa la Llei sobre disciplina i ins-
pecció d’entitats de crèdit.

Una altra modificació fonamental, en relació amb el 
que disposa el Reial decret 1885/1978, consisteix en l’au-
torització administrativa del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per a la constitució de les societats de garantia 
recíproca. El Reial decret de 1978 admetia la creació lliure 
de societats de garantia recíproca, i reservava l’autoritza-
ció per als casos en què es gaudís de determinats benefi-
cis fiscals i de caràcter administratiu.

L’autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda es 
vincula a la nova noció que dóna l’article primer de la Llei 
de les societats de garantia recíproca, segons el qual, les 
petites i mitjanes empreses poden constituir aquest tipus 
de societats.

Una altra varietat de la Llei consisteix en la desapari-
ció del fons de garantia, que estableix el Reial decret 
1885/1978. L’objecte del fons era millorar la solvència 
d’unes societats el capital social de les quals es conside-
rava insuficient.

Una vegada consolidades les societats de garantia 
recíproca, no és necessari mantenir el fons de garantia, 
que creava dificultats de gestió extraordinàries, atès que 
les societats de garantia recíproca només tenien l’admi-
nistració del fons, i eren els titulars del fons els socis que 
hi feien aportacions. En la situació actual, és convenient 
suprimir el fons de garantia i incorporar-ne l’import als 
recursos propis de la societat, amb els quals aquesta ha 
de fer front a les obligacions que assumeix.

Tanmateix, la supressió del fons de garantia ha reque-
rit establir un mecanisme perquè els organismes públics 
puguin seguir fent contribucions que beneficiïn els socis 
partícips, sense passar a formar part del capital de la soci-
etat. Per permetre aquesta via de finançament i suport a 
les societats de garantia recíproca, en benefici dels petits 
i mitjans empresaris, la Llei estableix la constitució d’un 
fons de provisions tècniques que té la mateixa finalitat 
que tenia el fons de garantia, però sense els inconveni-
ents d’aquell, ja que el fons de provisions tècniques forma 
part del patrimoni de les societats de garantia recíproca.

Es correspon així mateix amb l’evolució i enfortiment 
que han experimentat a les societats de garantia recíproca 
les noves exigències que el capital mínim sigui de 300 
milions de pessetes i que el nombre mínim de socis fun-
dadors partícips sigui de 150.

La nova Llei inclou en l’articulat les normes sobre super-
visió administrativa i beneficis fiscals, les adequa a la legis-
lació d’entitats financeres, i concedeix a aquestes societats 
uns beneficis fiscals equiparables als que regeixen per a 
societats d’aquest tipus en altres països de la Comunitat 
Europea. Aquests beneficis també figuraven en el Reial 
decret de 1978, però havien quedat pràcticament superats 
per la recent evolució de la legislació fiscal.

El text de la Llei també preveu un sistema de refiança-
ment de les societats de garantia recíproca, i en dicta les 
normes bàsiques. Un sistema de refiançament singular 
existeix en altres ordenaments que disposen de societats 
equiparables a les societats de garantia recíproca. La 
característica comuna és la participació fonamental de 
l’Administració pública en aquest sistema de suport.

Finalment, el nou text legal també ha tingut en compte 
l’evolució de la regulació general de les societats anòni-
mes en els punts en què aquesta regulació es prenia com 

a model per al règim organitzatiu específic de les socie-
tats de garantia recíproca.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que estableix l’ar-
ticle 149.1, 6è, de la Constitució.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Característiques de les societats de garantia 
recíproca.

Les petites i mitjanes empreses, amb la finalitat de 
facilitar-se l’accés al crèdit i serveis connexos, així com la 
millora integral de les seves condicions financeres, poden 
constituir societats de garantia recíproca amb capital vari-
able, en les quals els socis no responen personalment 
dels deutes socials.

S’entén per petites i mitjanes empreses aquelles el 
nombre de treballadors de les quals no excedeix els dos-
cents cinquanta.

Als efectes d’aquesta Llei, les societats de garantia 
recíproca tenen la consideració d’entitats financeres i, 
com a mínim, les quatre cinquenes parts dels seus socis 
han d’estar integrades per petites i mitjanes empreses.

Article 2. Objecte social.

Les societats de garantia recíproca tenen com a objecte 
social l’atorgament de garanties personals, per aval o per 
qualsevol altre mitjà admès en dret diferent de l’assegu-
rança de caució, a favor dels seus socis per a les operaci-
ons que aquests realitzin dins del gir o tràfic de les empre-
ses de què siguin titulars.

Es consideren atorgats a favor dels socis els avals o 
garanties que doni la societat per a operacions realitzades 
per societats integrades exclusivament per socis de la 
societat de garantia recíproca, amb l’objecte exclusiu 
d’afavorir l’activitat dels socis dins del gir o tràfic de les 
seves empreses.

A més, poden prestar serveis d’assistència i assesso-
rament financer als seus socis i, una vegada cobertes les 
reserves i provisions legalment obligatòries per a aques-
tes, poden participar en societats o associacions l’objecte 
de les quals siguin activitats dirigides a petites i mitjanes 
empreses.

Article 3. Operacions prohibides a les societats de garan-
tia recíproca.

Les societats de garantia recíproca no poden concedir 
cap classe de crèdits als seus socis. Poden emetre obliga-
cions amb subjecció a les condicions que s’estableixin 
per reglament.

Article 4. Caràcter mercantil.

La societat de garantia recíproca sempre té caràcter 
mercantil i es regeix per aquesta Llei i les disposicions 
que la despleguen.

Article 5. Denominació social.

En la denominació social de la societat, hi ha de cons-
tar necessàriament la indicació «Societat de Garantia 
Recíproca», que és exclusiva d’aquest tipus social. Si s’uti-
litza l’abreviatura SGR, s’ha d’incloure al final de la deno-
minació. No es pot adoptar una denominació idèntica a la 
d’una altra entitat mercantil preexistent.

Cap persona, física o jurídica, sense haver obtingut 
l’autorització preceptiva i estar inscrita en els registres 
corresponents, no pot utilitzar les denominacions genèri-
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ques pròpies d’aquestes o altres que puguin induir a con-
fusió amb aquestes.

El Registre Mercantil i altres registres públics no han 
d’inscriure les societats la denominació de les quals 
s’oposi al que estableix aquest article. No obstant això, si 
aquestes inscripcions estan practicades, són nul·les de 
ple dret, i s’ha de procedir a la seva cancel·lació d’ofici o a 
petició de l’òrgan administratiu competent. La nul·litat no 
perjudica els drets de tercers de bona fe, adquirits de con-
formitat amb el contingut dels registres corresponents, 
cosa que s’ha de comunicar, alhora, a les persones afecta-
des.

Article 6. Socis partícips i socis protectors.

1. Els socis partícips han de pertànyer al sector o sec-
tors d’activitat econòmica esmentats en els estatuts soci-
als, i el seu establiment ha d’estar situat dins l’àmbit geo-
gràfic delimitat en els mateixos estatuts.

2. Juntament amb els socis partícips, a favor dels 
quals pot prestar garantia la societat de garantia recíproca, 
hi poden haver socis protectors si ho admeten els esta-
tuts. Són socis protectors els que no reuneixen les condi-
cions enunciades a l’apartat anterior. Aquests socis no 
poden sol·licitar la garantia de la societat per a les seves 
operacions i la seva participació, directa o indirecta, en el 
capital social no ha d’excedir conjuntament el 50 per 100 
de la xifra mínima fixada per a aquest capital en els esta-
tuts socials. No es computen en aquest percentatge les 
participacions que pertanyen a socis protectors que són 
administracions públiques, organismes autònoms i altres 
entitats de dret públic que en depenen; societats mercan-
tils en el capital de les quals participa majoritàriament 
qualsevol dels anteriors o entitats que representen o asso-
cien interessos econòmics de caràcter general o de l’àm-
bit sectorial a què es refereixen els estatuts socials.

Article 7. Variabilitat del capital i participacions socials.

1. El capital social, que ha d’estar integrat per les 
aportacions dels socis, és variable entre una xifra mínima 
fixada en els estatuts i el triple d’aquesta quantitat, i està 
dividit en participacions socials del mateix valor nominal, 
acumulables i indivisibles, que no tenen la consideració 
de valors negociables ni poden denominar-se accions.

2. Dins els límits establerts per a la variació del capi-
tal, i respectant els requisits mínims de solvència, aquell 
pot augmentar o disminuir sense necessitat de modifica-
ció estatutària per acord del Consell d’Administració, per 
la creació i atribució de noves participacions socials o mit-
jançant el reemborsament i l’extinció de les existents.

3. La variació del capital fora d’aquests límits exigeix 
la modificació de la xifra mínima fixada en els estatuts, i 
per a això s’ha de seguir el procediment que estableix 
aquesta Llei.

Article 8. Import exigit per a la xifra mínima del capital 
social desemborsat.

1. El capital social mínim de les societats de garantia 
recíproca no pot ser inferior a 300.000.000 de pessetes.

2. Per garantir la liquiditat i solvència de les societats 
de garantia recíproca, en la seva condició d’entitats finan-
ceres, el capital indicat a l’apartat anterior pot ser modifi-
cat, en els termes que estableix l’article 47.1, a), de la Llei 
26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de 
les entitats de crèdit.

Article 9. Fons de provisions tècniques.

La societat de garantia recíproca ha de constituir un 
fons de provisions tècniques, que forma part del seu patri-
moni, i té com a finalitat reforçar la solvència de la socie-

tat. La seva quantia mínima i funcionament es determinen 
per reglament.

Aquest fons de provisions tècniques, en tot cas, pot 
estar integrat per:

a) Dotacions que la societat de garantia recíproca 
efectuï amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, sense 
cap limitació i en concepte de provisió d’insolvències.

b) Les subvencions, donacions o altres aportacions 
no reintegrables que efectuïn les administracions públi-
ques, els organismes autònoms i altres entitats de dret 
públic que en depenen, les societats mercantils en el capi-
tal de les quals participi majoritàriament qualssevol de les 
anteriors i les entitats que representin o associïn interes-
sos econòmics de caràcter general o de l’àmbit sectorial a 
què es refereixin els estatuts socials.

c) Qualssevol altres aportacions que es determinin 
per reglament.

Article 10. Règim aplicable a les garanties atorgades per 
les societats de garantia recíproca.

1. La condició de socis de les persones avalades o 
garantides per la societat de garantia recíproca no afecta 
el règim jurídic dels avals i garanties atorgats, els quals 
tenen caràcter mercantil i es regeixen en primer lloc pels 
pactes particulars si n’hi ha, i, en segon lloc, per les condi-
cions generals contingudes en els estatuts de la societat, 
sempre que tant els uns com els altres no siguin contraris 
a normes legals de caràcter imperatiu.

2. La relació entre la societat de garantia recíproca i 
el soci a favor del qual s’hagi atorgat una garantia s’ha de 
formalitzar, per a la seva validesa, en una escriptura 
pública o en una pòlissa signada per les parts i intervin-
guda per un corredor de comerç col·legiat.

3. Els avals a què es refereixen les disposicions legals 
que exigeixen i regulen la prestació de garanties a favor 
de les administracions i organismes públics poden ser 
atorgats per les societats de garantia recíproca, amb les 
limitacions que estableixi específicament la legislació 
aplicable.

Article 11. Societats de refiançament.

1. Amb la finalitat d’oferir una cobertura i garantia 
suficients als riscos contrets per les societats de garantia 
recíproca i facilitar la disminució del cost de l’aval per als 
socis, es poden constituir societats de refiançament l’ob-
jecte social de les quals comprengui el reaval de les ope-
racions de garantia atorgades per les societats de garantia 
recíproca regulades en aquesta Llei. Han de revestir la 
forma de societats anònimes participades per l’Adminis-
tració pública i tenen la consideració, als efectes d’aquesta 
Llei, d’entitats financeres.

2. Les societats de refiançament no poden atorgar 
avals ni altres garanties directament a favor de les empre-
ses.

CAPÍTOL II

De la fundació de la societat de garantia recíproca

Secció 1a De l’autorització i inScripció De la Societat De 
garantia recíproca

Article 12. Autorització del Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

1. Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda l’au-
torització per a la creació de les societats de garantia recí-
proca.

2. Amb caràcter previ a la constitució de la societat, 
s’ha de presentar al Ministeri d’Economia i Hisenda:
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a) Projecte d’estatuts socials.
b) Programa d’activitats, en el qual de manera espe-

cífica ha de constar el tipus d’operacions que es pretén 
realitzar i l’estructura de l’organització de la societat.

c) Relació dels socis que constitueixen la societat, 
amb indicació de les participacions en el capital social.

d) Relació de persones que integren el primer Con-
sell d’Administració i dels qui hi exerceixen de directors 
generals o assimilats, amb informació detallada de l’acti-
vitat professional de tots ells.

En tot cas, s’ha d’exigir als promotors totes les dades, 
informes o antecedents que es considerin oportuns per 
verificar el compliment de les condicions i els requisits 
que estableix aquesta Llei.

La sol·licitud d’autorització ha de ser resolta dins els 
tres mesos següents a la seva recepció per l’òrgan com-
petent del Ministeri d’Economia i Hisenda, o al moment 
en què es completi la documentació exigible, i, en tot cas, 
dins els sis mesos següents a la seva recepció, amb l’in-
forme previ del Banc d’Espanya i de la comunitat autò-
noma on la societat vulgui establir el domicili social; s’en-
tén denegada si no s’ha dictat resolució expressa una 
vegada transcorregut aquest període.

3. L’autorització només pot ser denegada, mitjançant 
resolució motivada, quan la projectada societat de garan-
tia recíproca no s’ajusti al que disposa aquesta Llei, o no 
ofereixi garanties suficients per a un compliment adequat 
del seu objecte social.

4. El Ministeri d’Economia i Hisenda pot revocar l’au-
torització, no només pels supòsits d’infraccions molt 
greus, sinó també quan la societat no hagi iniciat les seves 
activitats transcorregut un any des de la data de la seva 
autorització, o quan, una vegada iniciades, les interrompi 
pel mateix període de temps. També es pot acordar la 
revocació a petició de la mateixa societat.

Article 13. Constitució i adquisició de la personalitat jurí-
dica.

La societat de garantia recíproca s’ha de constituir 
mitjançant una escriptura pública, que s’ha de presentar 
per a la seva inscripció al Registre Mercantil juntament 
amb l’autorització corresponent del Ministeri d’Economia 
i Hisenda. Amb la inscripció, la societat de garantia recí-
proca adquireix  personalitat jurídica.

Article 14. Registre especial del Banc d’Espanya.

1. La societat de garantia recíproca, una vegada ins-
crita en el Registre Mercantil, s’ha d’inscriure en el Regis-
tre especial del Banc d’Espanya. Igualment, els seus admi-
nistradors i directius s’han d’inscriure en el Registre d’alts 
càrrecs corresponent del Banc d’Espanya.

2. La inscripció en els registres abans esmentats és 
requisit indispensable perquè les societats de garantia 
recíproca puguin exercir les seves activitats.

Article 15. Subscripció i desemborsament del capital 
social.

No es pot constituir cap societat de garantia recíproca 
que no tingui el capital mínim totalment subscrit i desem-
borsat.

Secció 2a De la funDació De la Societat De garantia recíproca

Article 16. Nombre mínim de fundadors.

La societat de garantia recíproca s’ha de fundar en un 
sol acte per conveni entre els fundadors. No es pot crear 
una societat de garantia recíproca sense que concorrin a 
l’acte fundacional, presents o representats, almenys 150 
socis partícips. Els socis protectors també poden concór-

rer a l’acte fundacional, però el seu nombre no es com-
puta en la xifra anterior.

Article 17. Escriptura de constitució.

En l’escriptura de constitució de la societat de garantia 
recíproca, hi ha de constar:

Primer. Els noms, cognoms, edat i número d’identifi-
cació fiscal dels atorgadors, si aquests són persones físi-
ques, o la denominació o raó social, i codi d’identificació 
fiscal, si són persones jurídiques, i, en els dos casos, la 
nacionalitat i el domicili.

Segon. La voluntat dels atorgadors de fundar una 
societat de garantia recíproca d’acord amb els preceptes 
d’aquesta Llei.

Tercer. El metàl·lic que hi aporta cada soci, amb la 
indicació del nombre de participacions socials que se li 
atribueixen.

S’ha d’acreditar davant un notari la realitat de les 
aportacions mitjançant l’exhibició i el lliurament dels res-
guards de dipòsit dels diners corresponent a nom de la 
societat en una entitat de crèdit o mitjançant la seva con-
signació i lliurament en metàl·lic perquè aquell el consti-
tueixi a nom d’aquesta. Aquesta circumstància ha de 
constar en l’escriptura.

Quart. Els estatuts que han de regir el funcionament 
de la societat.

Cinquè. Els noms, cognoms i edat de les persones 
que s’encarreguin inicialment de l’administració i repre-
sentació social, si són persones físiques, o la denomina-
ció social, si són persones jurídiques, i, en tots dos casos, 
la nacionalitat i el domicili, i també les mateixes circums-
tàncies dels auditors de comptes de la societat.

Article 18. Estatuts socials.

En els estatuts que han de regir el funcionament de la 
societat, s’hi ha de fer constar:

a) La denominació de la societat.
b) L’objecte social.
c) L’activitat o activitats econòmiques i l’àmbit geo-

gràfic que serveixen per delimitar els empresaris que 
poden formar part de la societat com a socis partícips.

d) La possibilitat d’admetre, si s’escau, socis protec-
tors.

e) La durada de la societat.
f) El domicili social i l’òrgan competent per decidir la 

creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o dele-
gacions.

g) La xifra mínima de capital social.
h) El valor nominal de les participacions en què esti-

gui dividit el capital social.
i) Els criteris que s’han de seguir per a l’admissió de 

nous socis i els requisits necessaris per a la creació de 
noves participacions socials.

j) La forma i condicions en què s’ha d’exercir el dret 
a demanar el reemborsament de les participacions socials 
i la manera com aquest s’ha d’executar.

k) Les causes que es poden establir per a l’exclusió 
dels socis i la forma d’efectuar-la.

l) La composició, facultats del Consell d’Administra-
ció, així com la forma de deliberació i adopció dels acords. 
També ha de contenir la forma de proveir les vacants que 
es produeixin.

m) La determinació dels administradors als quals es 
confereix el poder de representació, així com el règim 
d’actuació.

n) Els terminis, la forma i el procediment per convo-
car i constituir les juntes generals, segons la seva classe i 
competència, així com la manera de deliberar i adoptar 
els acords.
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ñ) La data de tancament de l’exercici social. Si no hi 
ha cap disposició estatutària, s’entén que l’exercici social 
s’acaba el 31 de desembre de cada any.

o) La forma com s’han d’aplicar els resultats.
p) La participació en el capital social exigible a cada 

soci en proporció a l’import dels deutes la garantia dels 
quals sol·licita a la societat.

q) Les condicions generals aplicables a les garanties 
que atorgui la societat.

Article 19. Autonomia de la voluntat.

Es poden incloure, a més, en l’escriptura tots els pac-
tes lícits i les condicions especials que els socis fundadors 
considerin convenient establir, sempre que no siguin con-
traris a les disposicions legals vigents ni s’oposin al que 
disposen aquesta Llei i les normes de desplegament.

CAPÍTOL III

De les participacions socials i dels drets i obligacions dels 
socis

Article 20. Les participacions socials com a part del capital.

1. És nul·la la creació de participacions socials que 
no responguin a una aportació dinerària a la societat i no 
es poden atribuir participacions socials per una xifra infe-
rior al seu valor nominal.

2. Deixant de banda de les diferències que estableix 
aquesta Llei, totes les participacions socials han d’atribuir 
els mateixos drets als titulars.

Article 21. Drets essencials que atribueix la participació 
social.

El titular d’una participació social té la condició de soci 
i li corresponen, com a mínim, els drets següents:

Primer. Votar en les juntes generals, així com impug-
nar els acords socials.

Segon. Sol·licitar el reemborsament de la participa-
ció social.

Tercer. Participar, si s’escau, en els beneficis socials.
Quart. Rebre informació de conformitat amb el que 

preveu la Llei de societats anònimes amb caràcter general 
per als socis.

Cinquè. Participar en el patrimoni resultant de la 
liquidació.

Article 22. Drets addicionals dels socis partícips.

Els socis partícips tenen, a més, el dret a sol·licitar les 
garanties i l’assessorament de la societat dins els límits 
establerts en els estatuts.

Article 23. Dret de vot.

1. Cada participació atribueix el dret a un vot, però 
cap soci pot tenir un nombre de vots superior al 5 per 100 
del total. Els estatuts poden fixar un límit inferior.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, els 
estatuts poden establir que els socis protectors que siguin 
administracions públiques, els organismes autònoms i 
altres entitats de dret públic que en depenen, les societats 
mercantils en el capital de les quals participi majoritària-
ment qualsevol de les anteriors i les entitats que repre-
sentin o associïn interessos econòmics de caràcter gene-
ral o de l’àmbit sectorial a què es refereixin els estatuts 
socials, poden tenir, cadascun d’aquests, fins a un nom-
bre de vots equivalent al 50 per 100 del total, però en cap 
cas els vots corresponents al conjunt de socis protectors 
poden excedir aquesta mateixa proporció. En cas que 

sigui necessari, s’ha de reduir proporcionalment el nom-
bre de vots que corresponguin a cadascun d’aquests, 
sense que se’ls pugui privar d’un vot com a mínim.

Article 24. Llibres de socis i de garanties atorgades.

1. Els socis s’han d’inscriure, amb expressió del 
nombre de participacions de què siguin titulars i dels suc-
cessius desemborsaments efectuats per raó d’aquestes, 
en un llibre especial que, degudament legalitzat, ha de 
portar la societat. Hi ha de constar el nom, cognoms, raó 
o denominació social i domicili del soci, el seu caràcter de 
soci partícip o de soci protector, i, si s’escau, l’empresa de 
la qual té la titularitat.

2. En un altre llibre, també legalitzat, la societat hi ha 
d’anotar les garanties atorgades per aquesta a petició de 
cadascun dels socis, amb menció de la quantia, caracte-
rístiques i termini del deute garantit, així com de les dates 
de creació i extinció de la garantia.

Article 25. Transmissió entre vius de les participacions.

1. La transmissió entre vius de les participacions 
socials exigeix sempre l’autorització prèvia del Consell 
d’Administració, el qual ha de verificar que els possibles 
adquirents compleixen els requisits legalment o estatutà-
riament establerts.

2. Les participacions la titularitat de les quals exigei-
xen els estatuts per a l’obtenció d’una garantia atorgada 
per la societat només són transmissibles, mentre la garan-
tia subsisteix, juntament amb l’empresa del soci.

Article 26. Transmissió per causa de mort de les partici-
pacions.

1. En els casos de transmissió per causa de mort de 
les participacions, l’hereu o legatari no adquireix la condi-
ció de soci llevat que el Consell d’Administració ho acordi 
a sol·licitud d’aquell.

2. Si la sol·licitud no és estimada pel Consell, en el 
mateix acte ha d’acordar el reemborsament a l’hereu o 
legatari de les participacions socials, una vegada extin-
gits, si s’escau, els deutes que la societat tingui garantits 
amb càrrec a aquestes participacions.

Article 27. Legitimació per exercir els drets de socis.

Qui adquireixi, per qualsevol títol, participacions soci-
als ho ha de comunicar per escrit a la societat, i ha d’indi-
car el nom, cognoms, raó o denominació social i domicili 
del nou soci, així com l’empresa de la qual, si s’escau, és 
titular, per ser inscrit en el llibre de socis corresponent.

Sense complir aquest requisit l’adquirent no pot pre-
tendre l’exercici dels drets que li poden correspondre com 
a soci a la societat.

Article 28. Obligació d’aportar el capital no desemborsat.

1. El soci ha d’aportar a la societat la porció de capi-
tal no desemborsat en la forma que preveuen els estatuts, 
o, si no, per acord de la Junta General. Pel que fa al ter-
mini temporal en què s’han de satisfer els desemborsa-
ments de dividends passius, s’ha d’efectuar en la forma 
prevista en els estatuts socials o, si no, per acord de la 
Junta General, sense que sigui necessari l’establiment 
d’un termini màxim.

2. Sense perjudici del que estableix l’article 15 res-
pecte al desemborsament del capital mínim a l’acte cons-
tituent, en el moment de la subscripció de participacions 
socials els socis han de desemborsar en efectiu, almenys, 
el 25 per 100 de les participacions socials que subscriguin, 
tot i que es pot exigir un desemborsament superior 
d’acord amb el que estableixin els estatuts.
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3. Han d’estar totalment desemborsades les partici-
pacions la titularitat de les quals exigeixin els estatuts per 
obtenir una determinada garantia de la societat, quan 
aquesta garantia sigui atorgada.

4. Els articles 42 a 44 de la Llei de societats anònimes 
s’apliquen supletòriament.

5. La falta de desemborsament és causa d’exclusió 
del soci morós, una vegada que aquest sigui advertit fefa-
entment de la sanció en cas que persisteixi en el seu 
incompliment.

Article 29. Dret al reemborsament de les participacions 
socials.

1. El soci pot exigir el reemborsament de les partici-
pacions socials que li pertanyin i la titularitat de les quals 
no li sigui exigida pels estatuts per raó d’una garantia en 
vigor atorgada per la societat.

2. El reemborsament s’ha de sol·licitar amb una 
antelació mínima de tres mesos, llevat que els estatuts 
disposin un termini superior, que no pot excedir un any.

3. L’import del reemborsament no pot excedir el 
valor real de les participacions aportades ni el seu valor 
nominal. L’eventual plusvàlua pertany a les reserves de la 
societat, sobre les quals no hi té cap dret el soci que obtin-
gui el reemborsament.

4. El soci que se separi ha de respondre per l’import 
reemborsat i, durant un termini de cinc anys, dels deutes 
contrets per la societat amb anterioritat a la data del reem-
borsament, en cas que el patrimoni social sigui insuficient 
per fer-hi front.

Article 30. Les participacions socials afectes a una garan-
tia atorgada i no extingida.

1. La societat de garantia recíproca té la preferència 
reconeguda a article 1.922, 2n, del Codi civil, sobre les par-
ticipacions socials afectades a una garantia atorgada per 
aquella, mentre aquesta garantia es mantingui en vigor.

2. La preferència a què es refereix l’apartat anterior 
no afecta els drets que pot exercir el creditor sobre altres 
participacions no afectes a garanties en vigor.

Article 31. De la copropietat i els drets reals sobre les 
participacions.

La copropietat i usdefruit de les participacions es 
regeix pel que disposen els articles 66 i 67 de la Llei de 
societats anònimes, i per l’article 68 només per al cas de 
dissolució de la societat.

CAPÍTOL IV

Dels òrgans de la societat de garantia recíproca

Secció 1a DelS òrganS De govern

Article 32. Òrgans de govern de la societat de garantia 
recíproca.

Els òrgans de govern de la societat de garantia recí-
proca són la Junta General i el Consell d’Administració.

Secció 2a De la Junta general

Article 33. Competència de la Junta General.

1. La Junta General, que s’ha de reunir com a mínim 
un cop a l’any, decideix sobre els assumptes que li atribu-
eixen les disposicions legals o els estatuts, i especialment 
sobre els següents:

a) Nomenament i revocació dels membres del Con-
sell d’Administració i la determinació del seu nombre si 
els estatuts n’estableixen únicament el màxim i el mínim.

b) Exercici de l’acció social de responsabilitat dels 
administradors.

c) Aprovació dels comptes anuals i aplicació de 
resultats.

d) Fixació del límit màxim de deutes a garantir per la 
societat durant cada exercici.

e) Nomenament d’auditors de comptes.
f) Modificació dels estatuts de la societat.
g) Augment o disminució de la xifra mínima del capi-

tal social que figura en els estatuts.
h) Exclusió d’un soci per alguna de les causes esta-

blertes legalment o estatutàriament, excepte si la causa 
de l’exclusió consisteix en l’incompliment per part del 
soci del desemborsament dels dividends passius o de les 
obligacions garantides per la societat.

i) Dissolució, fusió i escissió de la societat.

2. Per conèixer i decidir sobre els assumptes com-
presos en els apartats c), d) i e), així com per censurar la 
gestió social, la Junta General s’ha de reunir necessària-
ment dins els sis primers mesos de cada exercici. A falta 
d’acord sobre el límit màxim de la deutes a garantir per la 
societat durant el següent exercici social, s’entén prorro-
gat el mateix límit que regia anteriorment.

Article 34. Junta General extraordinària.

1. La Junta General extraordinària s’ha de reunir 
quan així ho acordi el Consell d’Administració o ho sol-
liciti un nombre de socis no inferior al 5 per 100 del total o 
que representin, com a mínim, el 10 per 100 del capital 
desemborsat.

2. En la sol·licitud han de constar els assumptes que 
s’han de tractar a la Junta, que ha de ser convocada per 
celebrar-se dins els trenta dies següents a la data en què 
s’hagi requerit notarialment els administradors per con-
vocar-la. Els administradors han de confeccionar l’ordre 
del dia, incloent-hi necessàriament els assumptes que 
han estat objecte de sol·licitud.

Article 35. Convocatòria de la Junta General.

1. La Junta General ha de ser convocada pel Consell 
d’Administració, mitjançant un anunci publicat en el «But-
lletí Oficial del Registre Mercantil» i en un dels diaris de 
més circulació a la província on tingui el domicili la socie-
tat, amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la data 
fixada per a la seva celebració.

2. A l’anunci hi ha de constar la data de la reunió en 
primera convocatòria i, si s’escau, en segona i tots els 
assumptes que s’hi han de tractar.

Article 36. Quòrum i majories per a la constitució de la 
Junta General i adopció d’acords.

1. La Junta General de socis queda vàlidament cons-
tituïda en primera convocatòria si hi concorren, presents 
o representats, socis que tinguin, com a mínim, un 25 per 
100 del total de vots atribuïts a la societat. En segona con-
vocatòria és vàlida la constitució de la Junta, sigui quin 
sigui el nombre de socis que hi concorrin.

2. Perquè la Junta General pugui acordar vàlidament 
l’augment o disminució de la xifra mínima de capital que 
figuri en els estatuts, l’exclusió d’un soci, la fusió o escis-
sió de la societat i, en general, qualsevol modificació dels 
estatuts socials, hi han de concórrer en primera convoca-
tòria un nombre de socis que tingui el 50 per 100 del total 
de vots atribuïts a la societat. En segona convocatòria és 
suficient l’assistència de socis que tinguin el 25 per 100 
del total de vots. Si hi concorren socis que representen 
menys del 50 per 100 del total de vots, els acords a què es 
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refereix aquest apartat només es poden adoptar vàlida-
ment amb el vot favorable dels dos terços del total de vots 
que correspon als socis presents o representats a la 
Junta.

3. Per adoptar l’acord de dissoldre la societat és 
necessari que hi votin a favor un nombre de socis que 
tinguin les dues terceres parts del total de vots atribuïts a 
la societat.

Els altres acords s’adopten, excepte en els casos que 
preveu l’apartat anterior, per majoria de vots presents, lle-
vat que els estatuts exigeixin una majoria superior.

Article 37. Representació a la Junta General.

1. Llevat que hi hagi una disposició en contra dels 
estatuts, qualsevol soci es pot fer representar a la Junta 
General per mitjà d’un altre soci.

2. Ningú pot tenir més de deu representacions ni un 
nombre de vots delegats superior al 10 per 100 del total.

3. La representació s’ha de concedir per escrit i amb 
caràcter especial per a cada Junta.

Article 38. Restriccions a l’exercici del dret de vot.

1. No és lícit l’exercici del dret de vot per adoptar una 
decisió que alliberi d’una obligació a qui l’exerceix o deci-
deixi sobre la possibilitat que la societat faci valer deter-
minats drets en contra d’aquest.

2. Els socis que, de conformitat amb aquest precepte, 
no puguin exercir el dret de vot han de ser computats als 
efectes de la constitució regular de la Junta, però no per 
al còmput de la majoria per a l’adopció de l’acord.

Article 39. Articles aplicables de la Llei de societats anò-
nimes.

Són aplicables les disposicions que conté el capítol V, 
seccions 1a i 2a, de la Llei de societats anònimes, llevat 
dels articles 95, 97, 100, 102, 103 a 108, en matèria de les 
Juntes generals de les societats de garantia recíproca.

Secció 3a Del conSell D’aDminiStració

Article 40. Competència del Consell d’Administració.

1. El Consell d’Administració és l’òrgan d’administra-
ció i representació de la societat. Li corresponen, entre 
d’altres, les funcions següents:

a) Decidir sobre l’admissió de nous socis.
b) Acordar l’augment o disminució del capital entre 

la xifra mínima fixada per a aquest en els estatuts i el tri-
ple d’aquesta quantitat, mitjançant la creació o el reem-
borsament d’aportacions socials, respectant, en tot cas, 
els requisits mínims de solvència.

c) Determinar les normes a les quals s’ha de subjec-
tar el funcionament de la societat i realitzar tots els actes 
necessaris per al compliment de l’objecte social.

d) Nomenar al director general de la societat.
e) Fixar l’import màxim i el termini de les garanties 

que la societat pot subscriure a petició de cadascun dels 
socis partícips en particular.

f) Atorgar o denegar les garanties sol·licitades pels 
socis partícips per a les seves operacions, i establir, si 
s’escau, les condicions especials que ha de complir el soci 
per aconseguir la garantia.

g) Determinar les inversions del patrimoni social.
h) Convocar la Junta General.
i) Retre comptes, presentar balanços i proposar 

l’aplicació dels resultats de l’exercici a la Junta General.
j) Proposar a la Junta General la fixació de la quantia 

màxima dels deutes a garantir durant cada exercici.
k) Autoritzar les transmissions de participacions 

socials.

l) Realitzar qualssevol altres actes i adoptar qualsse-
vol altres acords que no estiguin expressament reservats 
a la Junta General per un precepte legal o estatutari.

2. El Consell d’Administració pot designar el presi-
dent, regular el seu funcionament, acceptar la dimissió 
dels consellers i designar del seu si una comissió execu-
tiva i/o un conseller delegat, sense perjudici dels apodera-
ments que pugui conferir a qualsevol persona. La delega-
ció permanent d’alguna facultat del Consell 
d’Administració a la Comissió Executiva i/o en el conseller 
delegat, i la designació dels administradors que hagin 
d’ocupar aquests càrrecs requereixen per a la seva vali-
desa el vot favorable de les dues terceres parts dels com-
ponents del Consell i no produeix efecte fins a la seva ins-
cripció en el Registre Mercantil.

Article 41. Facultats del Consell d’Administració per a 
l’atorgament de garanties.

El Consell d’Administració ha de decidir, cas per cas, 
sobre la procedència d’atorgar les garanties de la societat 
per a les operacions dels socis. Pot fixar les condicions 
especials que ha de complir el soci perquè la societat 
garanteixi el seu deute.

Article 42. Facultats del Consell d’Administració en cas 
d’incompliment per un soci de les obligacions garanti-
des per la societat.

Quan la societat hagi estat obligada a pagar en virtut 
de la garantia atorgada a favor d’un soci, el Consell d’Ad-
ministració pot acordar l’exclusió del soci amb els efectes 
que preveu l’article 64 d’aquesta Llei.

Article 43. Requisits dels membres del Consell d’Admi-
nistració.

1. Per ser nomenat membre del Consell d’Adminis-
tració no es requereix la condició de soci, llevat que els 
estatuts disposin una altra cosa. No obstant això, el presi-
dent i els vicepresidents del Consell han de tenir la condi-
ció de socis.

2. Tots els membres del Consell d’Administració han 
de ser persones de reconeguda honorabilitat comercial i 
professional, han de tenir com a mínim dos d’ells conei-
xements i experiència adequats per a l’exercici de les 
seves funcions. Aquests requisits també han de concórrer 
en els qui ocupin el càrrec de director general o assimilats 
a la societat.

Tenen honorabilitat comercial i professional en els qui 
hagin observat una trajectòria personal de respecte a les 
lleis mercantils o altres que regulen l’activitat econòmica 
i la vida dels negocis, així com les bones pràctiques 
comercials, financeres i bancàries. En tot cas, s’entén que 
no tenen aquesta honorabilitat els que tinguin antece-
dents penals per delictes contra la salut pública de l’article 
344 bis, h), del Codi penal, de falsedat contra la Hisenda 
pública, d’infidelitat en la custòdia de documents, de vio-
lació de secrets, de malversació de cabals públics, de des-
cobriment i revelació de secrets o contra la propietat, els 
inhabilitats per exercir càrrecs públics o d’administració o 
direcció en entitats financeres, i els qui hagin estat sotme-
sos a fallida o concurs de creditors no rehabilitats.

També s’entén que no tenen honorabilitat els qui 
hagin estat sancionats mitjançant resolució ferma, de 
conformitat amb la llei, sobre determinades mesures de 
prevenció de blanqueig de capitals.

Tenen coneixements i experiència adequats per exer-
cir les seves funcions en aquestes societats els qui hagin 
exercit, durant un termini no inferior a cinc anys, funcions 
d’alta administració, direcció, control o assessorament 
d’entitats financeres, o funcions de responsabilitat similar 
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Article 47. Requisits per a la creació de noves participaci-
ons socials.

1. El contravalor de les noves participacions socials, 
que consisteix en noves aportacions dineràries al patri-
moni social, ha de ser igual al valor nominal de les parti-
cipacions.

2. Per a la creació de noves participacions socials no 
és requisit previ el desemborsament total de les participa-
cions creades amb anterioritat.

Article 48. Augment de la xifra mínima del capital.

Per augmentar vàlidament la xifra del capital social 
mínim fixada en els estatuts és necessari que el capital 
desemborsat de la societat sigui, com a mínim, igual a la 
nova xifra de capital social mínim que es pretén establir.

Article 49. Reducció de la xifra mínima del capital.

1. Tot acord de reducció de la xifra mínima del capital 
ha de ser publicat tres vegades en el «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» i en tres diaris dels de més circulació 
a la província on la societat tingui el domicili i notificat a 
les entitats creditores dels socis partícips a favor de les 
quals ha prestat garantia la societat. Aquestes entitats, 
així com els altres creditors ordinaris de la societat, es 
poden oposar, dins el termini d’un mes des de la notifica-
ció o des de la publicació de l’últim anunci, a l’execució de 
l’acord de reducció, si els seus drets no són degudament 
garantits.

2. És nul qualsevol acte d’execució de la reducció 
realitzat abans de transcórrer els terminis esmentats o 
malgrat l’oposició entaulada dins el termini i en la forma 
escaient per qualsevol creditor al qual no se li hagi garan-
tit el crèdit o amb infracció del que preveu l’article 46.3.

3. També és nul l’acord de reduir la xifra del capital 
social a una quantitat inferior a la que estableix l’article 8.

Article 50. Reducció del capital per pèrdues.

1. Quan la reducció del capital social tingui per finali-
tat el restabliment de l’equilibri entre el capital i el patri-
moni de la societat disminuït com a conseqüència de pèr-
dues, ha d’afectar de la mateixa manera el valor nominal 
de totes les participacions i ha de ser acordada per la 
Junta General amb els requisits exigits per a la modifica-
ció dels estatuts.

2. La reducció del capital té caràcter obligatori per a 
la societat quan les pèrdues hagin disminuït el seu haver 
per sota de les tres quartes parts de la xifra del capital i 
hagi transcorregut un exercici social sense haver-se recu-
perat el patrimoni.

3. Els creditors no es poden oposar a la reducció si 
aquesta té com a única finalitat restablir l’equilibri entre el 
capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conse-
qüència de pèrdues.

4. És aplicable a la reducció de capital per pèrdues 
en les societats de garantia recíproca el que disposa l’arti-
cle 168 de la Llei de societats anònimes.

CAPÍTOL VI

Salvaguarda del capital i aplicació de resultats

Article 51. Salvaguarda del capital i repartiment de bene-
ficis.

1. Només poden ser repartits entre els socis benefi-
cis realment obtinguts o reserves expresses d’efectius de 
lliure disposició, sempre que el valor de l’actiu real menys 
el passiu exigible no sigui inferior al capital social.

en altres entitats públiques o privades de dimensió anà-
loga a l’entitat que es pretén crear.

Article 44. Articles aplicables de la Llei de societats anò-
nimes.

Són aplicables les disposicions que conté el capítol V, 
seccions 3a i 4a, de la Llei de societats anònimes, en matè-
ria del Consell d’Administració de les societats de garantia 
recíproca.

CAPÍTOL V

Modificació dels estatuts, augment i reducció de capital

Article 45. Modificació d’estatuts.

1. La modificació dels estatuts ha de ser acordada 
per la Junta General i exigeix la concurrència dels requi-
sits següents:

a) Que els administradors o, si s’escau, socis autors 
de la proposta formulin un informe escrit amb la seva jus-
tificació.

b) Que consti en la convocatòria, amb la claredat 
deguda, els aspectes que s’han de modificar.

c) Que en l’anunci de la convocatòria es faci constar 
el dret que correspon a tots els socis d’examinar en el 
domicili social el text íntegre de la modificació proposada 
i de l’informe sobre aquesta i de demanar el lliurament o 
l’enviament gratuït dels documents.

d) Que l’acord sigui adoptat per la Junta de confor-
mitat amb el que disposa l’article 36.2.

2. La modificació requereix l’autorització del Minis-
teri d’Economia i Hisenda, que ha d’emetre’n resolució, 
amb l’informe previ del Banc d’Espanya, en el termini 
màxim de tres mesos següents a la seva presentació; es 
considera atorgada si no hi ha resolució transcorregut 
aquest període. Concedida l’autorització, l’acord s’ha de 
fer constar en escriptura pública, que s’ha d’inscriure en 
el Registre Mercantil i s’ha de publicar en el «Butlletí Ofi-
cial del Registre Mercantil».

3. És aplicable a la modificació dels estatuts de les 
societats de garantia recíproca el que disposen els articles 
145.1 i 149.1 de la Llei de societats anònimes. També hi és 
aplicable l’article 150 de l’esmentada Llei amb referència 
al canvi de denominació o de domicili, o l’ampliació o 
reducció de l’objecte social.

Article 46. Augment i reducció del capital social.

1. Entre la xifra mínima del capital que fixen els esta-
tuts i el triple d’aquesta quantitat, el Consell d’Administra-
ció pot augmentat el capital mitjançant la creació de noves 
participacions socials, que han d’estar íntegrament subs-
crites i desemborsades en un 25 per 100, com a mínim, en 
el moment de la seva creació. Dins dels  mateixos límits, 
el capital pot ser reduït pel reemborsament i l’extinció de 
participacions socials, amb l’acord previ del Consell d’Ad-
ministració.

2. La reducció del capital social per sota de la xifra 
mínima fixada en els estatuts o el seu augment per damunt 
del triple d’aquesta quantitat exigeixen l’acord de la Junta 
General, adoptat segons els requisits establerts per a la 
modificació d’estatuts.

3. En qualsevol cas, les reduccions del capital social 
previstes en els dos apartats anteriors no poden ser vàli-
dament acordades sense respectar els requisits mínims 
de solvència.
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c) La data a partir de la qual les noves participacions 
donen dret a obtenir garanties atorgades per la societat.

d) La data a partir de la qual les operacions de les 
societats que s’extingeixen es consideren realitzades a 
efectes comptables per compte de la societat a la qual 
traspassen el patrimoni.

Article 57. Tipus de bescanvi de les participacions.

1. El tipus de bescanvi de les participacions s’esta-
bleix sobre la base del valor real d’aquestes.

2. Quan, atès el tipus de bescanvi de les participaci-
ons, quedin restes de participacions que no puguin ser 
canviades i estiguin afectes a garanties atorgades per les 
societats, s’han d’amortitzar aquestes participacions, i 
s’ha d’atribuir l’import del reemborsament a una reserva 
especial subjecta a les mateixes normes que el capital 
social, fins que es pugui retornar als socis, una vegada 
extingides les garanties satisfactòriament per a la socie-
tat.

Article 58. Aplicació dels articles de la Llei de societats 
anònimes.

Són aplicables les disposicions del capítol VIII, secci-
ons 2a i 3a, de la Llei de societats anònimes, llevat dels 
articles 235, 240.3, 241, 248 a 250 i 252.4, en matèria de 
fusió i escissió de les societats de garantia recíproca.

CAPÍTOL IX

De la dissolució i liquidació de societats de garantia  
recíproca

Secció 1a De la DiSSolució

Article 59. Causes de dissolució.

1. La societat de garantia recíproca s’ha de dissol-
dre:

a) Per acord de la Junta General, convocada amb els 
mateixos requisits exigits per a la modificació d’estatuts i 
adoptat amb la majoria exigida per l’article 36.3.

b) Per compliment del terme que fixen els estatuts.
c) Per la conclusió de l’empresa que constitueixi el 

seu objecte o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi 
social, o per la paralització dels òrgans socials, de manera 
que resulti impossible el seu funcionament.

d) Com a conseqüència de pèrdues que deixin reduït 
el patrimoni a una quantitat inferior a les dues terceres 
parts del capital social, llevat que aquest s’augmenti o es 
redueixi en la mesura suficient.

e) Per reducció del capital social desemborsat per 
sota de la xifra mínima exigida per a aquest capital en 
aquesta Llei.

f) Per la fusió de la societat amb una altra societat de 
garantia recíproca o per l’escissió total de la societat en 
dues o més societats d’aquesta mateixa naturalesa.

g) Per fallida de la societat.
h) Per revocació del Ministeri d’Economia i Hisenda 

de l’autorització de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 12.4 d’aquesta Llei.

i) Per qualsevol altra causa establerta en els esta-
tuts.

2. Quan es doni alguna de les causes que preveuen 
els apartats b), c), d), e) i i) de l’apartat anterior, la dissolu-
ció de la societat requereix l’acord de la Junta General 
constituïda d’acord amb l’article 36.1. En aquests casos és 
aplicable el que disposa l’article 262, apartats 2 a 5, de la 
Llei de societats anònimes.

2. El repartiment de beneficis s’ha de fer, si s’escau, 
respectant els límits que estableix aquesta Llei i, en parti-
cular, els requisits mínims de solvència que s’estableixin.

Article 52. Reserva legal.

La societat de garantia recíproca ha de treure, com a 
mínim, un 50 per 100 dels beneficis que obtingui en cada 
exercici, una vegada deduït l’impost sobre societats, fins 
a constituir un fons de reserva legal que assoleixi un valor 
igual al triple de la xifra mínima del capital social. 
D’aquesta reserva només en pot disposar per cobrir, si 
s’escau, el saldo deutor del compte de pèrdues i guanys, i 
l’ha de reposar quan baixi d’aquest nivell.

Article 53. Limitacions al repartiment de beneficis.

1. Una vegada feta la detracció esmentada a l’article 
anterior, i d’acord amb el que disposin els estatuts, es 
poden distribuir beneficis als socis en proporció al capital 
que hagin desemborsat.

2. En la mesura que ho permetin els excedents exis-
tents i les reserves de lliure disposició, es pot atribuir als 
socis un benefici equivalent, com a màxim, a l’interès 
legal més dos punts. No obstant això, a fi de reforçar la 
solvència de la societat no es poden distribuir beneficis 
entre els socis fins que la suma de la reserva legal i les 
reserves de lliure disposició no assoleixin un valor igual al 
doble de la xifra mínima de capital social.

3. Els beneficis sobrants de les operacions anteriors 
s’han de destinar a la dotació de reserves de lliure dispo-
sició.

CAPÍTOL VII

Dels comptes anuals de les societats de garantia  
recíproca

Article 54. Articles aplicables de la Llei de societats anò-
nimes.

Són aplicables les disposicions que conté el capítol VII 
de la Llei de societats anònimes, llevat dels articles 181, 
190, 201, 203.2, 205.2 i 213 a 216, en matèria dels comptes 
anuals i aplicació de resultats de les societats de garantia 
recíproca.

CAPÍTOL VIII

De la fusió i escissió de les societats de garantia  
recíproca

Article 55. Fusió i escissió.

1. Les societats de garantia recíproca només es 
poden fusionar entre si i només es poden escindir en dues 
o més societats d’aquesta mateixa naturalesa.

2. Tant la fusió com l’escissió de societats de garantia 
recíproca requereixen l’autorització prèvia del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, amb els requisits exigits per a la 
seva creació, segons estableix l’article 12.2.

Article 56. Contingut del projecte de fusió.

El projecte de fusió de les societats de garantia recí-
proca ha de contenir com a mínim les mencions 
següents:

a) La denominació i domicili de les societats que par-
ticipen en la fusió i de la nova societat, si s’escau, així com 
les dades identificadores de la seva inscripció en el Regis-
tre Mercantil.

b) El tipus de bescanvi de les participacions.
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CAPÍTOL X

De la supervisió administrativa, del règim sancionador i 
dels beneficis fiscals de les societats de garantia  

recíproca

Article 65. Supervisió administrativa.

1. Sense perjudici de les altres facultats que li corres-
ponen d’acord amb els articles anteriors d’aquesta Llei, es 
faculta el ministre d’Economia i Hisenda, amb l’informe 
previ de l’Institut de Comptabilitat i Auditories de Comp-
tes, per establir i modificar les normes de comptabilitat i 
els models als quals s’ha d’ajustar la informació compta-
ble que les societats de garantia recíproca han de submi-
nistrar a les autoritats administratives encarregades del 
seu control, així com la freqüència i el detall d’acord amb 
els quals s’ha de subministrar la informació.

2. En l’exercici de les seves facultats, el ministre 
d’Economia i Hisenda ha d’atendre les peculiaritats del 
sector d’activitat econòmica en el qual ha d’actuar cada 
societat de garantia recíproca, i ha de requerir a aquests 
efectes l’informe previ del ministeri o ministeris i comuni-
tat autònoma en l’àmbit de competència dels quals s’han 
de situar les activitats econòmiques dels socis, així com 
de l’organisme públic competent en matèria de petita i 
mitjana empresa industrial.

Article 66. Competències del Banc d’Espanya.

1. De conformitat amb el que disposa aquesta Llei, 
és competència del Banc d’Espanya el registre, control i 
inspecció de les societats de garantia recíproca i de les 
societats de refiançament.

2. Les resolucions del Banc d’Espanya en l’exercici 
de la competència a què es refereix l’apartat anterior es 
poden recórrer davant el ministre d’Economia i Hisenda, 
d’acord amb el que disposen els articles 114 a 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Article 67. Règim sancionador.

Les societats de garantia recíproca i les societats de 
refiançament, així com els que hi tinguin càrrecs d’admi-
nistració o direcció, estan sotmesos a les normes discipli-
nàries que conté la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre dis-
ciplina i intervenció de les entitats de crèdit, en la mesura 
que siguin aplicables a les característiques i activitat de 
les societats de garantia recíproca i de les societats de 
refiançament.

Les infraccions molt greus i greus també poden ser 
sancionades amb la pèrdua dels beneficis fiscals que pre-
veu aquesta Llei.

Article 68. Beneficis fiscals.

1. Les societats de garantia recíproca inscrites en el 
Registre especial del Banc d’Espanya gaudeixen dels 
beneficis fiscals següents:

a) Exempció de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats per a les operacions 
societàries de constitució, augment o disminució de capi-
tal de la societat, així com per als actes i documents neces-
saris per a la seva formalització.

b) Exempció de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats en la relació jurídica 
i document a què es refereix l’apartat 2 de l’article 10 
d’aquesta Llei.

c) El tipus de gravamen aplicable a l’impost de soci-
etats per a les societats de garantia recíproca és del 26 per 
100.

Article 60. Efectes de la dissolució sobre el reemborsa-
ment de les participacions.

Adoptat l’acord de dissolució de la societat, queda 
suspès el dret a exigir el reemborsament de les participa-
cions socials per part dels socis.

Secció 2a De la liquiDació

Article 61. Comissió liquidadora.

Per a la pràctica de les operacions de liquidació s’ha 
de constituir una comissió liquidadora, presidida per un 
representant del Banc d’Espanya i integrada per quatre 
membres designats, respectivament, pels socis partícips, 
pels socis protectors, per les entitats de crèdit que tinguin 
operacions garantides per la societat en aquell moment i 
per la comunitat autònoma on la societat tingui el domicili 
social.

Article 62. Repartiment de l’actiu resultant de la liquida-
ció.

1. Extingides les garanties atorgades per la societat i 
satisfets els crèdits contra aquesta, l’actiu resultant s’ha 
de distribuir entre els socis proporcionalment al nombre 
de participacions de les quals siguin titulars. Els estatuts 
poden excloure de la participació en el repartiment de les 
eventuals reserves els socis que ho hagin estat durant un 
termini inferior a cinc anys.

2. Si totes les participacions no s’han alliberat en la 
mateixa proporció, s’han de restituir, en primer terme, els 
socis que hagin desemborsat quantitats més elevades, 
l’excés sobre l’aportació dels que n’hagin desemborsat 
menys, i la resta s’ha de distribuir entre els socis d’acord 
amb el criteri establert a l’apartat anterior.

3. En el cas que l’actiu resultant no sigui suficient per 
reemborsar als socis els desemborsaments realitzats, les 
pèrdues s’han de distribuir proporcionalment al valor 
nominal de les participacions.

Article 63. Articles aplicables de la Llei de societats anò-
nimes.

És aplicable el que estableixen els articles 261, 263 i 
264 de la Llei de societats anònimes, així com les disposi-
cions del capítol IX, secció 2a, de la Llei esmentada, llevat 
dels articles 268 a 270 i 277, apartat 2, regla 2a, en matèria 
de dissolució i liquidació de les societats de garantia recí-
proca.

Article 64. Efectes de l’exclusió d’un soci.

1. L’acord de la Junta General pel qual s’exclou de la 
societat un soci, el priva de la seva condició de soci i li 
atorga el dret al reemborsament de les participacions 
socials, una vegada extingides, si s’escau, les obligacions 
a les garanties de les quals estan afectes.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan 
el Consell d’Administració acordi l’exclusió d’un soci pel 
fet d’haver incomplert l’obligació garantida i ser dubtós el 
recobrament de la quantitat pagada per la societat, l’im-
port del reemborsament de les participacions del soci 
exclòs s’ha de destinar a cobrir el pagament realitzat per 
la societat en virtut de la garantia.

Si l’import del reemborsament excedeix la quantitat 
pagada per la societat, l’excés s’ha de destinar, si s’escau, 
a una reserva per cobrir altres garanties atorgades a favor 
del mateix soci que romanguin vigents.

3. En tot cas, tant l’import del reemborsament de les 
participacions com la responsabilitat del soci exclòs per 
aquest import, en relació amb els deutes contrets per la 
societat amb anterioritat a la data del reemborsament, es 
regeixen pel que estableix per a la separació l’article 29.
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No obstant el que disposa el paràgraf anterior, s’esta-
bleix que, per a l’adaptació expressa de les societats de 
garantia recíproca a la xifra mínima de capital que esta-
bleix aquesta Llei, disposen d’un termini de quatre anys 
des de la seva promulgació, prorrogable un any més en 
casos especials.

Disposició transitòria segona.

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, les aportacions realitzades a l’extint 
fons de garantia pels socis protectors es poden convertir, 
quan aquests ho decideixin i mitjançant un acord de la 
Junta General, en aportacions de capital. Transcorregut 
aquest termini, i en cas que no s’hagi procedit a la conver-
sió, aquestes aportacions s’han d’integrar amb caràcter 
indisponible en el fons de provisions tècniques.

Disposició transitòria tercera.

Les aportacions realitzades a l’extint fons de garantia 
pels socis partícips es converteixen en aportacions de 
capital, i s’han d’atorgar les participacions socials corres-
ponents als socis que les hagin realitzat. Aquestes aporta-
cions no poden ser reemborsades als socis partícips men-
tre romanguin vigents les fiances a què estaven afectes.

Disposició transitòria quarta.

Els actes i documents legalment necessaris perquè les 
societats de garantia recíproca constituïdes d’acord amb 
la legislació anterior puguin donar compliment al que 
estableix aquesta Llei, dins els terminis assenyalats en 
aquestes disposicions transitòries, queden exempts de 
qualsevol classe de tributs.

Així mateix, hi ha d’haver una reducció del 30 per 100 
en els drets que percebin els notaris i registradors de la 
propietat respecte als actes i contractes necessaris per 
adaptar les societats existents a les exigències d’aquesta 
Llei.

Disposició transitòria cinquena.

Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari 
que preveu la disposició addicional segona, continuen 
sent aplicables les normes d’inversió obligatòria que esta-
bleix la normativa vigent.

Disposició derogatòria única.

Queden derogats els reials decrets 1885/1978, de 26 de 
juliol; 2278/1980, de 24 d’octubre; 874/1981, de 10 d’abril; 
1312/1981, de 10 d’abril; 1595/1982, de 18 de juny; 
1695/1982, de 18 de juny; 540/1985, de 20 de març, i les 
disposicions que els despleguen.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 11 de març de 1994.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

d) Estan exemptes de l’impost sobre societats les 
subvencions que realitzin les administracions públiques i 
els seus rendiments sempre que aquestes aportacions es 
destinin al fons de provisions tècniques sense que hi sigui 
aplicable el que estableix l’article 22, apartat 6, de la Llei 
61/1978, de 27 de desembre.

e) Les dotacions que la societat de garantia recíproca 
efectuï al fons de provisions tècniques, amb càrrec al seu 
compte de pèrdues i guanys, fins que aquest fons asso-
leixi la quantia mínima obligatòria a què es refereix l’arti-
cle 9 d’aquesta Llei i el seu desplegament reglamentari, 
són deduïbles de la base imposable de l’impost sobre 
societats.

f) Les dotacions que la societat de garantia recíproca 
efectuï al fons de provisions tècniques, amb càrrec al seu 
compte de pèrdues i guanys, en el que excedeixin les 
quanties obligatòries a què es refereix la lletra anterior, 
són deduïbles en un 75 per 100 de la base imposable de 
l’impost de societats.

2. Les societats de refiançament gaudeixen dels 
mateixos beneficis fiscals que les societats de garantia 
recíproca, quant a les activitats que, de conformitat amb 
l’article 11, han d’integrar necessàriament el seu objecte 
social.

Disposició addicional primera.

S’autoritza el Govern perquè desplegui mitjançant les 
disposicions necessàries els preceptes que conté aquesta 
Llei i perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor, dicti les normes per a la constitució d’un sistema de 
refiançament de les societats de garantia recíproca.

Disposició addicional segona.

Es faculta el Govern perquè per reial decret estableixi 
la xifra mínima de recursos propis, els requisits mínims 
de solvència que, en tot cas, aquestes societats han de 
complir, el tipus de valors i les proporcions en què obliga-
tòriament s’han d’invertir els recursos propis. També s’han 
de determinar els coeficients de ponderació dels riscos 
assumits.

A aquests efectes, es consideren recursos propis el 
capital social subscrit i desemborsat, les reserves patri-
monials i el fons de provisions tècniques en les condici-
ons i quanties que es determinin per reglament.

Disposició addicional tercera.

S’autoritza el Govern perquè mitjançant reial decret 
modifiqui les limitacions quantitatives que estableix l’arti-
cle 1 d’aquesta Llei, en funció dels criteris que fixa la nor-
mativa comunitària.

Disposició transitòria primera.

Les societats de garantia recíproca constituïdes i ins-
crites en el Registre especial del Banc d’Espanya han 
d’adaptar els seus estatuts al que disposa aquesta Llei en 
el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor. El 
Ministeri d’Economia i Hisenda pot prorrogar aquest ter-
mini un any més per a societats de garantia recíproca con-
cretes que estiguin en circumstàncies excepcionals que 
justifiquin la pròrroga.


