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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
5614 Lei 3/2009, do 3 de abril, sobre modificacións estruturais das sociedades 

mercantís.

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu 
sanciono a seguinte lei.

PREÁMBULO

I
No proceso continuado de perfeccionamento do dereito das sociedades mercantís, un 

sector do ordenamento xurídico en permanente evolución, esta lei ten singular 
importancia.

En primeiro lugar, pola especial sensibilidade para responder adecuadamente ao 
crecente proceso de internacionalización dos operadores económicos. Neste sentido, co 
fin de garantir a efectividade do mercado interior da Unión Europea, incorpórase á 
lexislación española a Directiva 2005/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 
de outubro de 2005, relativa ás fusións transfronteirizas das sociedades de capital; e 
xuntamente con ela, a Directiva 2007/63/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 
de novembro de 2007, pola que se modifican as directivas 78/855/CEE e 82/891/CEE do 
Consello, polo que respecta ao requisito de presentación dun informe dun perito 
independente en caso de fusión ou escisión de sociedades anónimas. Aínda que a práctica 
española coñecía xa fusións transfronteirizas entre sociedades sometidas a leis de distintos 
Estados membros da Unión Europea, a incorporación da directiva é a vía para harmonizar 
estas complexas operacións, que a lei, por certo, recoñecendo a importancia dese proceso 
de internacionalización, non limita ao ámbito comunitario ao considerar expresamente as 
fusións de sociedades españolas con sociedades extracomunitarias, as cales se rexerán 
polas respectivas leis persoais. Pero, ademais, esa proxección internacional maniféstase 
na regulación -por primeira vez no dereito español- do traslado do domicilio de sociedades 
mercantís españolas ao estranxeiro e o traslado a territorio español do domicilio de 
sociedades constituídas conforme a lei doutros Estados, para facilitar así a mobilidade 
societaria. Seguindo a pauta iniciada polo Regulamento CE número 2157/2001 do Consello, 
do 8 de outubro de 2001, polo que se aproba o Estatuto da sociedade anónima europea 
(artigo 8) e, no dereito interno, pola Lei 19/2005, do 14 de novembro, sobre a sociedade 
anónima europea domiciliada en España (que, entre outros, introduciu no texto refundido 
da Lei de sociedades anónimas os artigos 315 e 316), préstase atención a esta modificación 
moi importante do elemento básico de conexión á lei do Estado e establécese un ponderado 
sistema de tutela dos socios e dos acredores.

En segundo lugar, a importancia da lei maniféstase na unificación e na ampliación do 
réxime xurídico das denominadas «modificacións estruturais», entendidas como aquelas 
alteracións da sociedade que van máis alá das simples modificacións estatutarias para 
afectar a estrutura patrimonial ou persoal da sociedade e que, polo tanto, inclúen a 
transformación, a fusión, a escisión e a cesión global de activo e pasivo. Tamén se regula 
na presente norma o traslado internacional do domicilio social que, aínda que non sempre 
presenta as características que permitan englobalo dentro da categoría de modificacións 
estruturais, as súas relevantes consecuencias no réxime aplicable á sociedade aconsellan 
a súa inclusión no mesmo texto legal. A unificación é específica da normativa sobre 
transformación de sociedades mercantís, cuxo réxime, dividido ata agora entre a Lei de 
sociedades anónimas e a máis moderna Lei de sociedades de responsabilidade limitada, 
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se actualiza, ao mesmo tempo que se dilata o perímetro das transformacións posibles. A 
moi ampla concepción da Lei 2/1995, do 23 de marzo, rematou por impoñerse sobre a 
moito máis restritiva da Lei de sociedades anónimas, estendendo así sensiblemente o 
perímetro das transformacións posibles ao impulso das necesidades da realidade.

Canto á ampliación, destaca o ingreso da cesión global de activo e pasivo entre esas 
modificacións estruturais, rompendo amarras con aquela concepción que limitaba esta 
operación ao ámbito propio da liquidación e, ao mesmo tempo, proporcionando un instrumento 
lexislativo máis para a transmisión de empresas. Agora, a lei permite que unha sociedade 
transmita en bloque todo o seu patrimonio a outra ou outras por sucesión universal a cambio 
dunha contraprestación que non poderá consistir en accións, participacións ou cotas do 
cesionario. Nestes casos, a tutela do socio perséguese a través da información que facilita 
o proxecto de cesión global e a través do sometemento do acordo a algúns requisitos 
establecidos para a adopción do acordo de fusión; e a tutela dos acredores articúlase a 
través do dereito de oposición e da responsabilidade solidaria do cesionario ou cesionarios 
ata o límite do activo neto atribuído a cada un deles na cesión.

A incorporación da Directiva sobre fusións transfronteirizas foi a ocasión para revisar o 
réxime xurídico da fusión e da escisión, co fin de incluír no réxime xeral aquelas normas 
procedentes da Directiva 2005/56/CE, do 26 de outubro de 2005, que non son consecuencia 
do «elemento transfronteirizo»; e, sobre todo, co fin de utilizar as posibilidades ofrecidas 
pola 3.ª e a 6.ª directivas -a Directiva 78/855/CEE, do 9 de outubro de 1978, e a Directiva 
82/891/CEE, do 17 de decembro de 1982-, xa incorporadas pola Lei 19/1989, do 25 de 
xullo. Neste sentido, en materia de fusión, destacan a regulación da absorción dunha 
sociedade integramente participada, a dunha sociedade participada ao noventa por cento 
e tamén a daquela operación mediante a cal unha sociedade se extingue transmitindo en 
bloque o patrimonio á sociedade que posúe a totalidade das accións, das participacións ou 
da cota correspondentes a aquela, é dicir, sen atribución destas aos socios da sucesora. 
E, en materia de escisión, destaca a inserción no dereito substantivo de sociedades 
mercantís da figura da segregación, xunto coas xa reguladas operacións de escisión total 
e parcial; e a aplicación das normas da escisión a aquela operación mediante a cal unha 
sociedade transmite en bloque unha parte do patrimonio social a outra de nova creación, 
recibindo directamente a cambio todas as accións, participacións ou cotas de socio desa 
sociedade.

II

Aínda que o réxime xurídico destas operacións societarias ten como modelo subxacente o 
das sociedades de capital, trátase dunha normativa xeral mercantil sobre modificacións 
estruturais das sociedades e, en canto lei xeral mercantil, aplicable a calquera sociedade desta 
natureza, con independencia da forma ou do tipo social, salvo que expresamente se estableza 
o contrario, como sucede ao se ocupar das fusións transfronteirizas intracomunitarias. Este 
carácter xeral, unido á extensión do articulado, explica que se optase por unha lei específica 
-igual que fixeron en ocasión similar outros Estados membros da Unión Europea-, en lugar de 
incluír a materia regulada no Código de comercio ou no texto refundido da Lei de sociedades 
anónimas, aos cales se deberían remitir as demais leis especiais. Constitúe unha solución 
transitoria na espera de que se refundan e harmonicen na súa totalidade as distintas leis que 
nestes momentos regulan o noso dereito de sociedades.

O lexislador preocupouse de que esta lei -elaborada a partir da proposta redactada 
pola Sección de Dereito Mercantil da Comisión Xeral de Codificación- se insira con 
harmonía no conxunto legal das sociedades mercantís, e de aí as disposicións adicionais, 
nalgunhas das cales, con ocasión da necesaria harmonización, se aproveitou a ocasión 
para actualizar o contido normativo.

Para dar cumprimento á exixencia de incorporación do artigo 16 da Directiva 2005/56/
CE, nunha materia tan importante e tecnicamente tan complexa como a da participación 
dos traballadores na sociedade resultante da fusión transfronteiriza, optouse por integrar 
unha disposición xeral nesta lei e modificar, a través da disposición derradeira terceira, a 
Lei 31/2006, do 18 de outubro, sobre implicación dos traballadores nas sociedades 
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anónimas e cooperativas europeas, introducindo un novo título IV sobre disposicións 
aplicables ás fusións transfronteirizas intracomunitarias de sociedades de capital.

III

Ademais da incorporación da Directiva sobre fusións transfronteirizas das sociedades 
de capital, esta lei incorpora a Directiva 2006/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 6 de setembro de 2006, pola que se modifica a Directiva 77/91/CEE do Consello, no 
relativo á constitución da sociedade anónima, así como ao mantemento e ás modificacións 
do seu capital. Nas disposicións derradeiras dáse nova redacción a algúns artigos das leis 
de sociedades de capital e engádense outros novos para adecuar a lexislación española 
a eses postulados de maior flexibilidade que serviron de fundamento á amplamente 
discutida modificación da segunda directiva. Certamente, a Directiva 2006/68/CE é unha 
directiva de transición na espera de que frutifiquen alternativas ao sistema de tutela 
tradicional dos acredores sociais e dos propios accionistas -que xira en torno ao capital 
social- e se introduzan instrumentos técnicos eficaces que reduzan as «cargas 
administrativas» que son connaturais a ese vixente sistema de tutela; e, ao mesmo tempo, 
é unha directiva de transacción entre os defensores dos principios que inspiraron a segunda 
directiva e os que propugnan unha completa substitución. Trátase, pois, da primeira etapa 
dun proceso cuxa duración e cuxos avatares son difíciles de prever. En realidade, a 
contraposición entre ese sistema tradicional e os instrumentos alternativos constitúe un 
tema aberto no cal, máis que cuestións de preferencia entre técnicas diferentes de 
protección, están latentes moi diferentes concepcións acerca da organización e do 
funcionamento das sociedades de capital.

IV

Máis alá dos compromisos de harmonización, a lei introduce outras modificacións no 
réxime das achegas non monetarias, coa adición de importantes excepcións á exixencia de 
informe do experto independente, e no réxime da autocarteira e da asistencia financeira, onde 
é patente aquel postulado lexislativo de maior flexibilidade. Ao mesmo tempo, o lexislador 
español considerou oportuno introducir algunha norma da Directiva 77/91/CEE, do 13 de 
decembro de 1976, como o principio de igualdade de trato, ata agora considerado un principio 
implícito, e adecuar a redacción doutras normas directamente relacionadas coas que debían 
ser obxecto de incorporación e aproveitou a oportunidade, en fin, para adecuar o réxime do 
dereito de subscrición preferente e das obrigas convertibles ao pronunciamento da sentenza 
do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (Sala Primeira), do 18 de decembro de 2008.

V

Por último, como a necesidade de perfeccionamento dun sector tan sensible como o 
ordenamento societario se debe acompañar dun esforzo de racionalización normativa, esta lei 
representa unha solución transitoria na espera de que chegue o momento oportuno para unha 
codificación ou, polo menos, para unha compilación do dereito das sociedades mercantís nun 
corpo legal unitario en concepcións básicas, que supoña a derrogación do notablemente 
envellecido título I do libro II do Código mercantil de 1885. Nesa transición e avance débese 
situar a disposición derradeira sétima, que habilita o Goberno para que proceda a refundir nun 
único texto legal as leis reguladoras das sociedades de capital (sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidade limitada e sociedades comanditarias por accións), 
regularizando, aclarando e harmonizando os textos legais que teñan que ser refundidos.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. Ámbito obxectivo.

Esta lei ten por obxecto a regulación das modificacións estruturais das sociedades 
mercantís, consistentes na transformación, fusión, escisión ou cesión global de activo e 
pasivo, incluído o traslado internacional do domicilio social.
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Artigo 2. Ámbito subxectivo.

Esta lei é aplicable a todas as sociedades que teñan a consideración de mercantís, 
ben pola natureza do seu obxecto ou ben pola forma da súa constitución.

As modificacións estruturais das sociedades cooperativas, así como o traslado 
internacional do seu domicilio social, rexeranse polo seu específico réxime legal.

TÍTULO I

Da transformación

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 3. Concepto.

En virtude da transformación, unha sociedade adopta un tipo social distinto, conservando 
a súa personalidade xurídica.

Artigo 4. Supostos de posible transformación.

1. Unha sociedade mercantil inscrita poderase transformar en calquera outro tipo de 
sociedade mercantil.

2. Unha sociedade mercantil inscrita, así como unha agrupación europea de interese 
económico, poderanse transformar en agrupación de interese económico. Igualmente, 
unha agrupación de interese económico poderase transformar en calquera tipo de 
sociedade mercantil e en agrupación europea de interese económico.

3. Unha sociedade civil poderase transformar en calquera tipo de sociedade 
mercantil.

4. Unha sociedade anónima poderase transformar en sociedade anónima europea. 
Igualmente, unha sociedade anónima europea poderase transformar en sociedade 
anónima.

5. Unha sociedade cooperativa poderase transformar en sociedade mercantil e unha 
sociedade mercantil inscrita en sociedade cooperativa.

6. Unha sociedade cooperativa poderase transformar en sociedade cooperativa 
europea e unha sociedade cooperativa europea poderase transformar en sociedade 
cooperativa.

Artigo 5. Transformación de sociedades en liquidación.

Unha sociedade en liquidación poderase transformar sempre que non comezase a 
distribución do seu patrimonio entre os socios.

Artigo 6. Transformacións entre sociedade anónima e sociedade anónima europea.

A transformación de sociedades anónimas en sociedades anónimas europeas e 
viceversa rexerase polo disposto no Regulamento (CE) número 2157/2001 e polas normas 
que o desenvolven, e polo disposto na Lei 31/2006, do 18 de outubro, sobre implicación 
dos traballadores nas sociedades anónimas e cooperativas europeas.

Artigo 7. Transformación de sociedade cooperativa.

1. A transformación dunha sociedade cooperativa noutro tipo social, ou deste naquela, 
rexerase no referente aos requisitos e efectos da transformación da sociedade cooperativa 
pola lexislación que lle sexa aplicable.

2. A transformación de sociedades cooperativas en sociedades cooperativas 
europeas e viceversa rexerase polo disposto no Regulamento (CE) número 1435/2003 e 
polas normas que o desenvolven.
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CAPÍTULO II

Acordo de transformación

Artigo 8. Acordo de transformación.

A transformación da sociedade deberá ser acordada necesariamente pola xunta de 
socios.

Artigo 9. Información aos socios.

1. Ao convocar a xunta en que se deba deliberar sobre o acordo de transformación, 
os administradores deberán poñer no domicilio social, á disposición dos socios, que 
poderán pedir a súa entrega ou envío gratuíto, mesmo por medios electrónicos, os 
seguintes documentos:

1.º O informe dos administradores que explique e xustifique os aspectos xurídicos e 
económicos da transformación, e indique así mesmo as consecuencias que terá para os 
socios, así como o seu eventual impacto de xénero nos órganos de administración e 
incidencia, se for o caso, na responsabilidade social da empresa.

2.º O balance da sociedade que se vai transformar, que deberá estar pechado dentro 
dos seis meses anteriores á data prevista para a reunión, xunto cun informe sobre as 
modificacións patrimoniais significativas que puidesen ter lugar con posterioridade a este.

3.º O informe do auditor de contas sobre o balance presentado, cando a sociedade 
que se transforme estea obrigada a someter as súas contas a auditoría.

4.º O proxecto de escritura social ou estatutos da sociedade que resulte da 
transformación, así como, se é o caso, outros pactos sociais que vaian constar en 
documento público.

2. Os administradores da sociedade están obrigados a informar a xunta de socios á 
cal se someta a aprobación da transformación sobre calquera modificación importante do 
activo ou do pasivo acaecida entre a data do informe xustificativo da transformación e do 
balance postos á disposición dos socios e a data da reunión da xunta.

3. Non será precisa a posta á disposición ou envío da información a que se refire o 
punto primeiro cando o acordo de transformación se adopte en xunta universal e por 
unanimidade.

Artigo 10. Requisitos do acordo de transformación.

1. O acordo de transformación adoptarase cos requisitos e formalidades establecidos 
no réxime da sociedade que se transforma.

2. O acordo deberá incluír a aprobación do balance da sociedade presentado para a 
transformación, coas modificacións que, de ser o caso, resulten procedentes, así como 
das mencións exixidas para a constitución da sociedade cuxo tipo se adopte.

Artigo 11. Subsistencia das obrigacións dos socios.

1. A transformación por si soa non liberará os socios do cumprimento das súas 
obrigacións fronte á sociedade.

2. Se o tipo social en que se transforma a sociedade exixe o desembolso íntegro do 
capital social, deberase proceder ao desembolso con carácter previo ao acordo de 
transformación ou, de ser o caso, a unha redución de capital coa finalidade de condonación 
de dividendos pasivos. No primeiro caso, a realidade dos desembolsos efectuados 
acreditarase ante o notario que autoriza a escritura pública e os documentos acreditativos 
incorporaranse a esta en orixinal ou testemuño.

Artigo 12. Participación dos socios na sociedade transformada.

1. O acordo de transformación non poderá modificar a participación social dos socios 
se non é co consentimento de todos os que permanezan na sociedade.
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2. No caso dunha sociedade con un ou máis socios industriais que se transforme nun 
tipo social en que non existan tales socios, a participación destes no capital da nova 
sociedade transformada será a que corresponda á cota de participación que lles fose 
asignada na escritura de constitución da sociedade ou, no seu defecto, a que se conveña 
entre todos os socios, reducindo proporcionalmente en ambos os dous casos a participación 
dos demais socios.

A subsistencia, se é o caso, da obrigación persoal do socio industrial na sociedade 
unha vez transformada exixirá sempre o consentimento do socio e deberase instrumentar 
como prestación accesoria nas condicións que se establezan nos estatutos sociais.

Artigo 13. Sociedades que tivesen emitidas obrigacións ou outros valores.

A transformación dunha sociedade que tivese emitidas obrigacións ou outros valores 
noutro tipo social ao cal non lle estea permitido emitilos e a dunha sociedade anónima que 
tivese emitidas obrigacións convertibles en accións noutro tipo social diferente, só poderán 
acordarse se previamente se tivese procedido á amortización ou á conversión, se é o 
caso, das obrigacións emitidas.

Artigo 14. Publicación do acordo de transformación.

1. O acordo de transformación publicarase unha vez no «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil» e nun dos diarios de gran circulación da provincia en que a sociedade teña o 
seu domicilio.

2. A publicación non será necesaria cando o acordo se comunique individualmente 
por escrito a todos os socios e, se for o caso, aos titulares de dereitos especiais distintos 
das accións, participacións ou cotas que non se poidan manter despois da transformación, 
a través dun procedemento que asegure a recepción daquel no domicilio que figure na 
documentación da sociedade, así como a todos os acredores nos domicilios que puxesen 
en coñecemento da sociedade ou, no seu defecto, nos seus domicilios legais.

Artigo 15. Dereito de separación dos socios.

1. Os socios que non tivesen votado a favor do acordo poderanse separar da 
sociedade que se transforma, conforme o disposto para as sociedades de responsabilidade 
limitada.

2. Os socios que por efecto da transformación tivesen que asumir unha 
responsabilidade persoal polas débedas sociais e non votasen a favor do acordo de 
transformación quedarán automaticamente separados da sociedade, se non se adhiren de 
xeito fidedigno a el dentro do prazo dun mes contado desde a data da súa adopción cando 
asistisen á xunta de socios, ou desde a comunicación dese acordo cando non asistisen. A 
valoración das partes sociais correspondentes aos socios que se separen farase conforme 
o disposto para as sociedades de responsabilidade limitada.

Artigo 16. Titulares de dereitos especiais.

1. A transformación non poderá ter lugar se, dentro do mes seguinte á publicación no 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» do seu acordo ou do envío da comunicación 
individual por escrito, se opuxesen titulares de dereitos especiais distintos das accións, 
das participacións ou das cotas que non se poidan manter despois da transformación.

2. Esa oposición non producirá efecto ningún se é realizada por un socio que votase 
a favor da transformación.

Artigo 17. Modificacións adicionais á transformación.

1. A transformación da sociedade poderá ir acompañada da incorporación de novos 
socios.

2. Cando a transformación vaia acompañada da modificación do obxecto, do 
domicilio, do capital social ou doutros extremos da escritura ou dos estatutos, deberanse 
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observar os requisitos específicos desas operacións conforme as disposicións que rexan 
o novo tipo social.

CAPÍTULO III

Da inscrición da transformación

Artigo 18. Escritura pública de transformación.

1. A escritura pública de transformación deberá ser outorgada pola sociedade e por 
todos os socios que pasen a responder persoalmente das débedas sociais.

2. Ademais das mencións exixidas para a constitución da sociedade cuxo tipo se 
adopte, a escritura pública de transformación deberá conter a relación de socios que 
fixesen uso do dereito de separación e o capital que representen, así como a cota, as 
accións ou as participacións que se atribúan a cada socio na sociedade transformada.

3. Se as normas sobre a constitución da sociedade cuxo tipo se adopte así o exixisen, 
incorporarase á escritura o informe dos expertos independentes sobre o patrimonio 
social.

Artigo 19. Eficacia da transformación.

A eficacia da transformación quedará supeditada á inscrición da escritura pública no 
Rexistro Mercantil.

Artigo 20. Impugnación da transformación.

Unha vez inscrita, a transformación poderá ser impugnada no prazo de tres meses.

CAPÍTULO IV

Efectos da transformación sobre a responsabilidade dos socios

Artigo 21. Responsabilidade dos socios polas débedas sociais.

1. Os socios que en virtude da transformación asuman responsabilidade persoal e 
ilimitada polas débedas sociais responderán na mesma forma das débedas anteriores á 
transformación.

2. Salvo que os acredores sociais consentisen expresamente a transformación, 
subsistirá a responsabilidade dos socios que respondían persoalmente das débedas da 
sociedade transformada polas débedas sociais contraídas con anterioridade á 
transformación da sociedade. Esta responsabilidade prescribirá aos cinco anos contados 
desde a publicación da transformación no «Boletín O  –ficial del Registro Mercantil».

TÍTULO II

Da fusión

CAPÍTULO I

Da fusión en xeral

Sección 1.ª Disposicións xerais

Artigo 22. Concepto.

En virtude da fusión, dúas ou máis sociedades mercantís inscritas intégranse nunha 
única sociedade mediante a transmisión en bloque dos seus patrimonios e a atribución 
aos socios das sociedades que se extinguen de accións, participacións ou cotas da 
sociedade resultante, que pode ser de nova creación ou unha das sociedades que se 
fusionan.
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Artigo 23. Clases de fusión.

1. A fusión nunha nova sociedade implicará a extinción de cada unha das sociedades 
que se fusionan e a transmisión en bloque dos respectivos patrimonios sociais á nova 
entidade, que adquirirá por sucesión universal os dereitos e obrigacións daquelas.

2. Se a fusión resultar da absorción dunha ou máis sociedades por outra xa existente, 
esta adquirirá por sucesión universal os patrimonios das sociedades absorbidas, que se 
extinguirán, aumentando, se é o caso, o capital social da sociedade absorbente na contía 
que proceda.

Artigo 24. Continuidade na participación.

1. Os socios das sociedades extinguidas integraranse na sociedade resultante da 
fusión, recibindo un número de accións ou participacións, ou unha cota, en proporción á 
súa respectiva participación naquelas sociedades.

2. No caso dunha sociedade con un ou máis socios industriais que se fusione noutra 
en que non poidan existir tales socios, a participación destes no capital da sociedade 
resultante da fusión determinarase atribuíndolle a cada un deles a participación no capital 
da sociedade extinguida correspondente á cota de participación que lle tería sido asignada 
na escritura de constitución ou, no seu defecto, a que se conveña entre todos os socios da 
dita sociedade, reducindo proporcionalmente en ambos os dous casos a participación dos 
demais socios.

A subsistencia, se é o caso, da obrigación persoal do socio industrial na sociedade que 
resulte da fusión, exixirá sempre o consentimento do socio e deberase instrumentar como 
prestación accesoria cando non poidan existir socios industriais.

Artigo 25. Tipo de troco.

1. Nas operacións de fusión o tipo de troco das accións, participacións ou cotas das 
sociedades que participan nela débese establecer sobre a base do valor real do seu 
patrimonio.

2. Cando sexa conveniente para axustar o tipo de troco, os socios poderán recibir, 
ademais, unha compensación en diñeiro que non exceda o dez por cento do valor nominal 
das accións, das participacións ou do valor contable das cotas atribuídas.

Artigo 26. Prohibición de troco de participacións propias.

As accións, participacións ou cotas das sociedades que se fusionan, que estivesen en 
poder de calquera delas ou en poder doutras persoas que actuasen no seu propio nome, 
pero por conta desas sociedades, non se poderán trocar por accións, participacións ou 
cotas da sociedade resultante da fusión e, de ser o caso, deberán ser amortizadas ou 
extinguidas.

Artigo 27. Réxime xurídico da fusión.

1. A fusión de dúas ou máis sociedades mercantís inscritas sometidas á lei española 
rexerase polo establecido nesta lei.

2. A fusión de sociedades mercantís de distinta nacionalidade rexerase polo 
establecido nas respectivas leis persoais, sen prexuízo do establecido no capítulo II sobre 
fusións transfronteirizas intracomunitarias e, de ser o caso, do réxime aplicable ás 
sociedades anónimas europeas.

Artigo 28. Fusión de sociedades en liquidación.

As sociedades en liquidación poderanse fusionar con outras sempre que non comezase 
a distribución do seu patrimonio entre os socios.
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Artigo 29. Aplicación de lexislación sectorial.

Serán de aplicación ás fusións de sociedades mercantís os requisitos que, se é o caso, 
se exixan na lexislación sectorial.

Sección 2.ª Do proxecto de fusión

Artigo 30. Proxecto común de fusión.

1. Os administradores de cada unha das sociedades que participen na fusión deberán 
redactar e subscribir un proxecto común de fusión. Se falta a sinatura dalgún deles, 
sinalarase ao final do proxecto, con indicación da causa.

2. Unha vez subscrito o proxecto común de fusión, os administradores das sociedades 
que se fusionen absteranse de realizar calquera clase de acto ou de concluír calquera 
contrato que puidese comprometer a aprobación do proxecto ou modificar substancialmente 
a relación de troco das accións, participacións ou cotas.

3. O proxecto de fusión quedará sen efecto se non fose aprobado polas xuntas de 
socios de todas as sociedades que participen na fusión dentro dos seis meses seguintes 
á súa data.

Artigo 31. Contido do proxecto común de fusión.

O proxecto común de fusión conterá, polo menos, as mencións seguintes:

1.ª A denominación, o tipo social e o domicilio das sociedades que se fusionan e da 
sociedade resultante da fusión, así como os datos identificadores da inscrición daquelas 
no Rexistro Mercantil.

2.ª O tipo de troco das accións, participacións ou cotas, a compensación 
complementaria en diñeiro que se tivese previsto e, de ser o caso, o procedemento de 
troco.

3.ª A incidencia que a fusión deba ter sobre as achegas de industria ou nas prestacións 
accesorias nas sociedades que se extinguen e as compensacións que se vaian outorgar, 
se é o caso, aos socios afectados na sociedade resultante.

4.ª Os dereitos que se vaian outorgar na sociedade resultante aos que teñan dereitos 
especiais ou aos posuidores de títulos distintos dos representativos de capital ou as 
opcións que se lles ofrezan.

5.ª As vantaxes de calquera clase que se vaian atribuír na sociedade resultante aos 
expertos independentes que deban intervir, se é o caso, no proxecto de fusión, así como 
aos administradores das sociedades que se fusionan, da absorbente ou da nova 
sociedade.

6.ª A data a partir da cal os titulares das novas accións, participacións ou cotas terán 
dereito a participar nas ganancias sociais e calquera peculiaridade relativa a este dereito.

7.ª A data a partir da cal a fusión terá efectos contables de acordo co disposto no Plan 
Xeral de Contabilidade.

8.ª Os estatutos da sociedade resultante da fusión.
9.ª A información sobre a valoración do activo e pasivo do patrimonio de cada sociedade 

que se transmita á sociedade resultante.
10.ª As datas das contas das sociedades que se fusionan utilizadas para establecer as 

condicións en que se realiza a fusión.
11.ª As posibles consecuencias da fusión sobre o emprego, así como o seu eventual 

impacto de xénero nos órganos de administración e a incidencia, de ser o caso, na 
responsabilidade social da empresa.

Artigo 32. Publicidade.

1. Os administradores están obrigados a presentar un exemplar do proxecto común 
de fusión para o seu depósito no Rexistro Mercantil correspondente a cada unha das 
sociedades que participan na fusión. Efectuados o depósito e a cualificación do rexistrador, 
este comunicaralle ao rexistrador mercantil central, para a súa inmediata publicación no 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 82  Sábado 4 de abril de 2009  Sec. I. Páx. 10

«Boletín Oficial del Registro Mercantil», o feito do depósito e a data en que tiver lugar. A 
publicación da convocatoria das xuntas de socios que deban resolver sobre a fusión non 
se poderá realizar antes de que quedase efectuado o depósito, salvo que se trate da 
realización de xunta universal.

2. No anuncio no «Boletín Oficial del Registro Mercantil» deberán constar a 
denominación, o tipo social e o domicilio das sociedades que se fusionan, así como os 
seus datos rexistrais.

Artigo 33. Informe dos administradores sobre o proxecto de fusión.

Os administradores de cada unha das sociedades que participan na fusión elaborarán 
un informe en que se explique e xustifique detalladamente o proxecto común de fusión nos 
seus aspectos xurídicos e económicos, con especial referencia ao tipo de troco das 
accións, participacións ou cotas e ás especiais dificultades de valoración que puidesen 
existir, así como ás implicacións da fusión para os socios, os acredores e os 
traballadores.

Artigo 34. Informe de expertos sobre o proxecto de fusión.

1. Cando a sociedade resultante da fusión sexa anónima ou comanditaria por accións, 
os administradores de cada unha das sociedades que se fusionan deberán solicitar do 
rexistrador mercantil correspondente ao domicilio social o nomeamento de un ou varios 
expertos independentes e distintos, para que, por separado, emitan informe sobre o 
proxecto común de fusión.

Malia o anterior, os administradores de todas as sociedades que se fusionan a que se 
refire o parágrafo anterior poderanlle pedir ao rexistrador mercantil que designe un ou 
varios expertos para a elaboración dun único informe. A competencia para o nomeamento 
corresponderalle ao rexistrador mercantil do domicilio social da sociedade absorbente ou 
do que figure no proxecto común de fusión como domicilio da nova sociedade.

2. Os expertos nomeados poderán obter das sociedades que participan na fusión, 
sen ningunha limitación, todas as informacións e documentos que crean útiles e proceder 
a todas as verificacións que consideren necesarias.

3. No seu informe deberán manifestar, en todo caso, se está ou non xustificado o tipo 
de troco das accións, participacións ou cotas dos socios nas sociedades que se extinguen; 
cales foron os métodos seguidos para establecelo; se tales métodos son adecuados, 
mencionando os valores a que conducen e as dificultades especiais de valoración, de 
existiren.

Os expertos deberán manifestar, así mesmo, se o patrimonio achegado polas 
sociedades que se extinguen é igual, polo menos, ao capital da nova sociedade ou ao 
aumento do capital da absorbente, segundo os casos.

4. A responsabilidade dos expertos rexerase polo disposto para o auditor de contas 
da sociedade, e quedará exonerado se acredita que aplicou a dilixencia e os estándares 
propios da actuación que lle for encomendada.

5. Non será necesario o informe de expertos independentes sobre o proxecto común 
de fusión cando así o acordase a totalidade dos socios con dereito de voto e, se é o caso, 
dos que de acordo coa lei ou os estatutos puidesen exercer lexitimamente o dereito de 
voto, de cada unha das sociedades que interveñen na fusión ou se se tratase de sociedades 
integramente participadas, conforme o artigo 49.1.2.º desta lei.

Artigo 35. Fusión posterior a unha adquisición de sociedade con endebedamento da 
adquirente.

En caso de fusión entre dúas ou máis sociedades, se algunha delas tivese contraído 
débedas nos tres anos inmediatamente anteriores para adquirir o control doutra que 
participe na operación de fusión ou para adquirir activos desta esenciais para a súa normal 
explotación ou que sexan de importancia polo seu valor patrimonial, serán de aplicación 
as seguintes regras:
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1.ª O proxecto de fusión deberá indicar os recursos e os prazos previstos para a 
satisfacción pola sociedade resultante das débedas contraídas para a adquisición do 
control ou dos activos.

2.ª O informe dos administradores sobre o proxecto de fusión debe indicar as razóns 
que xustificasen a adquisición do control ou dos activos e que xustifiquen, se é o caso, a 
operación de fusión e conter un plan económico e financeiro, con expresión dos recursos 
e a descrición dos obxectivos que se pretenden conseguir.

3.ª O informe dos expertos sobre o proxecto de fusión debe conter un xuízo sobre a 
razoabilidade das indicacións a que se refiren os dous números anteriores, que determine 
ademais se existe asistencia financeira.

Nestes supostos será necesario o informe de expertos, mesmo cando se trate de 
acordo unánime de fusión.

Sección 3.ª Do balance de fusión

Artigo 36. Balance de fusión.

1. O último balance de exercicio aprobado poderase considerar balance de fusión, 
sempre que fose pechado dentro dos seis meses anteriores á data do proxecto de 
fusión.

Se o balance anual non cumprir con ese requisito, será preciso elaborar un balance 
pechado con posterioridade ao primeiro día do terceiro mes precedente á data do proxecto 
de fusión, seguindo os mesmos métodos e criterios de presentación do último balance 
anual.

2. En ambos os dous casos se poderán modificar as valoracións contidas no último 
balance en atención ás modificacións importantes do valor razoable que non aparezan nos 
asentos contables.

Artigo 37. Verificación e aprobación do balance.

O balance de fusión e as modificacións das valoracións contidas neste deberán ser 
verificados polo auditor de contas da sociedade, cando exista obrigación de auditar, e 
deberán ser sometidos á aprobación da xunta de socios que resolva sobre a fusión, para 
cuxos efectos se deberá mencionar expresamente na orde do día da xunta.

Artigo 38. Impugnación do balance de fusión.

A impugnación do balance de fusión non poderá suspender por si soa a execución da 
fusión.

Por solicitude do socio que se considere prexudicado pola relación de troco establecida, 
poderase someter ao rexistrador mercantil do domicilio social a designación de experto 
independente que fixe a contía da indemnización compensatoria, sempre que así se tivese 
previsto nos estatutos ou o tivesen decidido expresamente as xuntas que acorden a fusión 
ou escisión de sociedades. A solicitude ao rexistrador mercantil efectuarase no prazo dun 
mes contado desde a data da publicación do acordo de fusión ou escisión no «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» e tramitarase polas regras establecidas no Regulamento do 
Rexistro Mercantil.

Sección 4.ª Do acordo de fusión

Artigo 39. Información sobre a fusión.

1. Ao publicar ou comunicar individualmente, por calquera medio que asegure a 
recepción, a convocatoria da xunta á cal se deba de someter a aprobación do proxecto de 
fusión, deberanse pór á disposición dos socios, obrigacionistas e titulares de dereitos 
especiais, así como dos representantes dos traballadores, para o seu exame, no domicilio 
social, os seguintes documentos:

1.º O proxecto común de fusión.
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2.º Os informes dos administradores de cada unha das sociedades sobre o proxecto 
de fusión.

3.º Os informes dos expertos independentes, cando a sociedade resultante da fusión 
for anónima ou comanditaria por accións, sempre que foren legalmente necesarios.

4.º As contas anuais e os informes de xestión dos tres últimos exercicios, así como os 
correspondentes informes dos auditores de contas das sociedades en que foren legalmente 
exixibles.

5.º O balance de fusión de cada unha das sociedades, cando for distinto do último 
balance anual aprobado, xunto co informe que sobre a súa verificación debe emitir, se é o 
caso, o auditor de contas da sociedade.

6.º Os estatutos sociais vixentes incorporados á escritura pública e, de ser o caso, os 
pactos relevantes que vaian constar en documento público.

7.º O proxecto de escritura de constitución da nova sociedade ou, de se tratar dunha 
absorción, o texto íntegro dos estatutos da sociedade absorbente ou, na súa falta, da 
escritura por que se rexa, incluíndo destacadamente as modificacións que se deban de 
introducir.

8.º A identidade dos administradores das sociedades que participan na fusión, a data 
desde a cal desempeñan os seus cargos e, se for o caso, as mesmas indicacións dos que 
vaian ser propostos como administradores como consecuencia da fusión.

2. Os socios e os representantes dos traballadores poderán pedir a entrega ou envío 
gratuíto de copia dos documentos por calquera medio admitido en dereito.

3. As modificacións importantes do activo ou do pasivo acaecidas en calquera das 
sociedades que se fusionan, entre a data de redacción do proxecto de fusión e a da 
reunión da xunta de socios que deba aprobala, deberánselle comunicar á xunta de todas 
as sociedades que se fusionan. Para tal efecto, os administradores da sociedade en que 
se producisen as modificacións deberán poñelas en coñecemento dos administradores 
das restantes sociedades para que poidan informar as súas respectivas xuntas.

Artigo 40. Acordo de fusión.

1. A fusión deberá ser acordada necesariamente pola xunta de socios de cada unha 
das sociedades que participen nela, axustándose estritamente ao proxecto común de 
fusión, cos requisitos e formalidades establecidos no réxime das sociedades que se 
fusionan. Calquera acordo dunha sociedade que modifique o proxecto de fusión equivalerá 
ao rexeitamento da proposta.

2. A publicación da convocatoria da xunta ou, de ser o caso, a comunicación do 
proxecto de fusión aos socios, deberase realizar cun mes de antelación, como mínimo, á 
data prevista para a realización da xunta; deberá incluír as mencións mínimas do proxecto 
de fusión legalmente exixidas e fará constar o dereito que lles corresponde a todos os 
socios, obrigacionistas e titulares de dereitos especiais, a examinar no domicilio social os 
documentos indicados no artigo anterior, así como o de obter a entrega ou o envío gratuítos 
do seu texto íntegro.

3. Cando a fusión se realice mediante a creación dunha nova sociedade, o acordo de 
fusión deberá incluír as mencións legalmente exixidas para a constitución daquela.

Artigo 41. Exixencias especiais do acordo de fusión.

1. O acordo de fusión exixirá, ademais, o consentimento de todos os socios que, por 
virtude da fusión, pasen a responder ilimitadamente das débedas sociais, así como o dos 
socios das sociedades que se extingan que deban asumir obrigacións persoais na 
sociedade resultante da fusión.

2. Tamén será necesario o consentimento individual dos titulares de dereitos especiais 
distintos das accións ou participacións cando non gocen, na sociedade resultante da 
fusión, de dereitos equivalentes aos que lles correspondían na sociedade extinguida, non 
sendo que a modificación de tales dereitos fose aprobada, se é o caso, pola asemblea 
deses titulares.
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Artigo 42. Acordo unánime de fusión.

Cando as sociedades participantes ou a sociedade resultante da fusión non sexan 
anónimas ou comanditarias por accións e o acordo de fusión fose adoptado en xunta de 
socios coa asistencia ou representación de todos eles e por unanimidade, non serán 
aplicables as normas xerais que sobre o proxecto e o balance de fusión se establecen nas 
seccións segunda e terceira deste capítulo. Tampouco se aplicarán as normas relativas á 
información sobre a fusión previstas no artigo 39 nin as relativas á adopción do acordo de 
fusión, á publicación da convocatoria da xunta e á comunicación, se é o caso, aos socios 
do proxecto de fusión previstas nos números 1 e 2 do artigo 40.

A inaplicación das normas sinaladas no parágrafo anterior non restrinxirá os dereitos 
de información que sobre o obxecto e o alcance da fusión, en particular sobre o emprego, 
lles corresponden aos representantes dos traballadores.

Artigo 43. Publicación do acordo.

1. O acordo de fusión, unha vez adoptado, publicarase no «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil» e nun dos diarios de gran circulación nas provincias en que cada unha das 
sociedades teña o seu domicilio. No anuncio farase constar o dereito que asiste os socios 
e acredores de obter o texto íntegro do acordo adoptado e do balance da fusión, así como 
o dereito de oposición que lles corresponde aos acredores.

2. Non será necesaria a publicación a que se refire o número anterior cando o acordo 
se comunique individualmente por escrito a todos os socios e acredores, por un 
procedemento que asegure a recepción daquel no domicilio que figure na documentación 
da sociedade.

Artigo 44. Dereito de oposición dos acredores.

1. A fusión non poderá ser realizada antes de que transcorra un mes, contado desde 
a data de publicación do último anuncio do acordo polo que se aproba a fusión ou, en caso 
de comunicación por escrito a todos os socios e acredores, do envío da comunicación ao 
último deles.

2. Dentro dese prazo, poderanse opor á fusión os acredores de cada unha das 
sociedades que se fusionan cuxo crédito nacese antes da data de publicación do proxecto 
de fusión, non vencese nese momento e ata que se lles garantan tales créditos. Non 
gozarán deste dereito de oposición á fusión os acredores cuxos créditos se encontren xa 
suficientemente garantidos.

Os obrigacionistas poderán exercer o dereito de oposición nos mesmos termos ca os 
restantes acredores, salvo que a fusión fose aprobada pola asemblea de obrigacionistas.

3. Nos casos en que os acredores teñan dereito a se opor á fusión, esta non se 
poderá efectuar ata que a sociedade presente garantía a satisfacción do acredor ou, noutro 
caso, ata que lle notifique ao dito acredor a prestación de fianza solidaria en favor da 
sociedade por unha entidade de crédito debidamente habilitada para prestala, pola contía 
do crédito de que fose titular o acredor e mentres non prescriba a acción para exixir o seu 
cumprimento.

Sección 5.ª Da formalización e inscrición da fusión

Artigo 45. Escritura pública de fusión.

1. As sociedades que se fusionan elevarán o acordo de fusión adoptado a escritura 
pública, á cal se incorporará o balance da súa fusión.

2. Se a fusión se realizase mediante a creación dunha nova sociedade, a escritura 
deberá conter, ademais, as mencións legalmente exixidas para a súa constitución en 
atención ao tipo elixido.

De se realizar por absorción, a escritura conterá as modificacións estatutarias que 
acordase a sociedade absorbente con motivo da fusión e o número, a clase e a serie das 
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accións ou das participacións ou cotas que deban ser atribuídas, en cada caso, a cada un 
dos novos socios.

Artigo 46. Inscrición da fusión.

1. A eficacia da fusión producirase coa inscrición da nova sociedade ou, de ser o 
caso, coa inscrición da absorción no Rexistro Mercantil competente.

2. Unha vez inscrita a fusión, cancelaranse os asentos rexistrais das sociedades 
extinguidas.

Sección 6.ª Da impugnación da fusión

Artigo 47. Impugnación da fusión.

1. Ningunha fusión poderá ser impugnada tras a súa inscrición sempre que se realizar 
de conformidade coas previsións desta lei. Quedan a salvo, se é o caso, os dereitos dos 
socios e dos terceiros ao resarcimento dos danos e perdas causados.

2. O prazo para o exercicio da acción de impugnación caduca aos tres meses, 
contados desde a data en que a fusión for opoñible a quen invoca a nulidade.

3. A sentenza que declare a nulidade deberase inscribir no Rexistro Mercantil, 
publicarase no seu boletín oficial e non afectará por si soa a validez das obrigacións 
nacidas despois da inscrición da fusión, a favor ou a cargo da sociedade absorbente ou da 
nova sociedade xurdida da fusión.

De tales obrigacións, cando sexan a cargo da sociedade absorbente ou da nova 
sociedade, responderán solidariamente as sociedades que participaron na fusión.

4. Se a fusión for polo procedemento de creación dunha nova sociedade, observarase, 
ademais, o réxime de nulidade do tipo societario de que se trate.

Sección 7.ª Efectos da fusión sobre a responsabilidade dos socios

Artigo 48. Responsabilidade polas débedas sociais anteriores á fusión.

Salvo que os acredores sociais consentisen de modo expreso a fusión, os socios 
responsables persoalmente das débedas das sociedades que se extingan pola fusión, 
contraídas con anterioridade a esa fusión, continuarán respondendo desas débedas. Esta 
responsabilidade prescribirá aos cinco anos contados desde a publicación da fusión no 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Sección 8.ª Das fusións especiais

Artigo 49. Absorción de sociedade integramente participada.

1. Cando a sociedade absorbente for titular de forma directa ou indirecta de todas as 
accións ou participacións sociais en que se divida o capital da sociedade ou sociedades 
absorbidas, a operación poderase realizar sen necesidade de que concorran os seguintes 
requisitos:

1.º A inclusión no proxecto de fusión das mencións 2.ª e 6.ª do artigo 31 e, salvo que 
se trate de fusión transfronteiriza intracomunitaria, as mencións 9.ª e 10.ª dese mesmo 
artigo.

2.º Os informes de administradores e expertos sobre o proxecto de fusión. Non 
obstante, o informe dos administradores será necesario cando se trate dunha fusión 
transfronteiriza intracomunitaria.

3.º O aumento de capital da sociedade absorbente.
4.º A aprobación da fusión polas xuntas xerais da sociedade ou sociedades 

absorbidas.

2. Cando a sociedade absorbente for titular de forma indirecta de todas as accións 
ou participacións sociais en que se divide o capital da sociedade absorbida, ademais de 
ter en conta o disposto no número anterior, será sempre necesario o informe de expertos 
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a que se refire o artigo 34 e será exixible, se é o caso, o aumento de capital da sociedade 
absorbente. Cando a fusión provocar unha diminución do patrimonio neto de sociedades 
que non interveñen na fusión pola participación que teñen na sociedade absorbida, a 
sociedade absorbente deberá compensar estas últimas sociedades polo valor razoable 
desa participación.

Artigo 50. Absorción de sociedade participada ao noventa por cento.

1. Cando a sociedade absorbente for titular directa do noventa por cento ou máis, 
pero non da totalidade do capital da sociedade ou das sociedades anónimas ou de 
responsabilidade limitada que vaian ser obxecto de absorción, non serán necesarios os 
informes de administradores e de expertos sobre o proxecto de fusión, sempre que neste 
a sociedade absorbente lles ofreza aos socios das sociedades absorbidas a adquisición 
das súas accións ou participacións sociais, estimadas no seu valor razoable, dentro dun 
prazo determinado que non poderá ser superior a un mes contado desde a data da 
inscrición da absorción no Rexistro Mercantil. Porén, o informe dos administradores será 
necesario cando se trate dunha fusión transfronteiriza comunitaria.

2. No proxecto de fusión deberá constar o valor establecido para a adquisición das 
accións ou participacións sociais. Os socios que manifesten a vontade de transmitir as 
accións ou participacións sociais á sociedade absorbente, pero que non estivesen de 
acordo co valor que para estas se fixer constar no proxecto, poderán exercer, dentro do 
prazo de seis meses desde que notificaron a súa vontade de allear as súas accións ou 
participacións, as accións xudiciais correspondentes para exixir que a sociedade as adquira 
polo valor razoable que se fixar no procedemento.

3. As accións ou participacións dos socios da sociedade absorbida que non fosen 
adquiridas deberán ser cambiadas por accións ou participacións propias que a absorbente 
tivese en carteira. Noutro caso, e sempre que non se teña que realizar a xunta por solicitude 
da minoría, os administradores están autorizados, se así o prevé o proxecto de fusión, a 
elevar o capital na medida estritamente necesaria para o troco.

Artigo 51. Xunta de socios da sociedade absorbente.

1. Cando a sociedade absorbente for titular directa do noventa por cento ou máis do 
capital social da sociedade ou das sociedades anónimas ou de responsabilidade limitada 
que vaian ser obxecto de absorción, non será necesaria a aprobación da fusión pola xunta 
de socios da sociedade absorbente, sempre que cun mes de antelación como mínimo á 
data prevista para a realización da xunta ou xuntas das sociedades absorbidas que se 
deban pronunciar sobre o proxecto de fusión ou, en caso de sociedade integramente 
participada, á data prevista para a formalización da absorción, publicasen o proxecto cada 
unha das sociedades participantes na operación cun anuncio, publicado no «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil» ou nun dos diarios de gran circulación na provincia en que cada 
unha das sociedades teña o seu domicilio, no cal se faga constar o dereito que lles 
corresponde aos socios da sociedade absorbente e aos acredores das sociedades que 
participan na fusión a examinar no domicilio social os documentos indicados nos números 
1.º, 3.º e 4.º do punto primeiro do artigo 39, así como a obter a entrega ou o envío gratuítos 
do seu texto íntegro. No anuncio deberase mencionar tamén o dereito dos socios que 
representen polo menos o un por cento do capital social a exixir a realización da xunta da 
sociedade absorbente para a aprobación da absorción, así como o dereito dos acredores 
da sociedade absorbente a se opor á fusión no prazo dun mes desde a publicación do 
proxecto, nos termos do artigo 44 desta lei.

2. Os administradores da sociedade absorbente estarán obrigados a convocar a 
xunta para que aprobe a absorción cando, dentro dos quince días seguintes ao da 
publicación do último dos anuncios a que se refire o número anterior, o soliciten socios que 
representen, polo menos, o un por cento do capital social. Neste suposto, a xunta debe ser 
convocada para a súa realización dentro dos dous meses seguintes á data en que fosen 
requiridos notarialmente os administradores para convocala.
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Artigo 52. Supostos asimilados á absorción de sociedades integramente participadas.

1. O disposto para a absorción de sociedades integramente participadas será de 
aplicación, na medida que proceda, á fusión, en calquera das súas clases, de sociedades 
integramente participadas de forma directa ou indirecta polo mesmo socio, así como á 
fusión por absorción cando a sociedade absorbida for titular de forma directa ou indirecta 
de todas as accións ou participacións da sociedade absorbente.

2. Cando a sociedade absorbida for titular de forma indirecta de todas as accións ou 
participacións sociais en que se divide o capital da sociedade absorbente ou cando as 
sociedades absorbida e absorbente estean participadas indirectamente polo mesmo socio, 
será sempre necesario o informe de expertos a que se refire o artigo 34 e será exixible, se 
é o caso, o aumento de capital da sociedade absorbente. Cando a fusión provocar unha 
diminución do patrimonio neto de sociedades que non interveñen na fusión pola participación 
que teñen na sociedade absorbente ou absorbida, a sociedade absorbente deberá 
compensar as ditas sociedades polo valor razoable desa participación.

Sección 9.ª Operación asimilada á fusión

Artigo 53. Operación asimilada á fusión.

Tamén constitúe unha fusión a operación mediante a cal unha sociedade se extingue 
transmitíndolle en bloque o seu patrimonio á sociedade que posúe a totalidade das accións, 
participacións ou cotas correspondentes a aquela.

CAPÍTULO II

Das fusións transfronteirizas intracomunitarias

Artigo 54. Concepto.

1. Considéranse fusións transfronteirizas intracomunitarias as fusións de sociedades 
de capital constituídas de conformidade coa lexislación dun Estado parte do Espazo 
Económico Europeo e cuxo domicilio social, administración central ou centro de actividade 
principal se encontre dentro do Espazo Económico Europeo, cando, intervindo polo menos 
dúas delas sometidas á lexislación de Estados membros diferentes, unha das sociedades 
que se fusionen estea suxeita á lexislación española.

2. As sociedades de capital suxeitas á lexislación española que poden participar en 
fusións transfronteirizas son as sociedades anónimas, comanditarias por accións e de 
responsabilidade limitada.

Artigo 55. Réxime xurídico aplicable.

Son aplicables ás fusións transfronteirizas intracomunitarias as disposicións deste 
capítulo e supletoriamente as disposicións que rexen a fusión en xeral.

Artigo 56. Exclusións do réxime de fusións transfronteirizas.

1. O disposto neste capítulo non será aplicable ás fusións transfronteirizas en que 
participe unha sociedade cooperativa.

2. Tampouco se aplicará o disposto neste capítulo ás fusións transfronteirizas en que 
participe unha sociedade cuxo obxecto sexa o investimento colectivo de capitais obtidos 
do público e o seu funcionamento estea sometido ao principio de repartición dos riscos, 
cuxas participacións, por petición do posuidor destas, se readquiriren ou rescataren, 
directa ou indirectamente, con cargo aos activos desa sociedade. Equipárase a tales 
readquisicións e reembolsos o feito de que esta sociedade de investimento colectivo actúe 
de xeito que o valor das súas participacións en bolsa non se aparte sensiblemente do valor 
do seu inventario neto.
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Artigo 57. Compensación en efectivo.

O feito de que a lexislación, cando menos, dun dos Estados afectados permita que a 
compensación en efectivo, que forma parte do tipo de troco, supere o dez por cento do 
valor nominal ou, no seu defecto, do valor contable das accións ou participacións que se 
troquen, non será obstáculo para a realización dunha fusión transfronteiriza 
intracomunitaria.

Artigo 58. Aplicación da normativa nacional por razóns de interese público.

As normas que permiten ao Goberno español impoñer condicións por razóns de 
interese público a unha fusión interna serán tamén de aplicación ás fusións transfronteirizas 
en que, polo menos, unha das sociedades que se fusionan estea suxeita á lei española.

Artigo 59. Proxecto común de fusión transfronteiriza.

1. O proxecto común de fusión transfronteiriza que deberán redactar os administradores 
de cada unha das sociedades que participan na fusión conterá polo menos as mencións 
establecidas con carácter xeral para o proxecto común de fusión de sociedades.

2. O proxecto deberá incluír, ademais, as mencións seguintes:

1.ª As vantaxes particulares atribuídas aos expertos que estuden o proxecto de fusión 
transfronteiriza, así como aos membros dos órganos de administración, dirección, vixilancia 
ou control das sociedades que se fusionen.

2.ª De proceder, a información sobre os procedementos mediante os cales se 
determinen as condicións de implicación dos traballadores na definición dos seus dereitos 
de participación na sociedade resultante da fusión transfronteiriza de conformidade co 
disposto no artigo 67 desta lei.

Artigo 60. Informe dos órganos de dirección ou administración.

1. O informe dos administradores de cada unha das sociedades que participan na 
fusión transfronteiriza, que elaborarán conforme o disposto no artigo 33, porase á 
disposición dos socios e dos representantes dos traballadores ou, no seu defecto, dos 
propios traballadores, nun prazo non inferior a un mes antes da data da xunta de socios 
que debe resolver sobre o proxecto común de fusión transfronteiriza.

2. Cando os administradores da sociedade española reciban a tempo unha opinión 
dos representantes dos traballadores, esa opinión achegarase ao informe.

Artigo 61. Aprobación pola xunta de socios.

Ao pronunciarse sobre o proxecto común de fusión transfronteiriza, a xunta de socios 
de cada unha das sociedades que se fusionen poderá condicionar a realización da fusión 
á ratificación expresa das disposicións decididas para a participación dos traballadores na 
sociedade resultante da fusión transfronteiriza.

Artigo 62. Dereito de separación dos socios.

Os socios das sociedades españolas participantes nunha fusión transfronteiriza 
intracomunitaria que voten en contra do acordo dunha fusión cuxa sociedade resultante 
teña o seu domicilio noutro Estado membro, poderanse separar da sociedade conforme o 
disposto para as sociedades de responsabilidade limitada.

Artigo 63. Fusión dunha sociedade de responsabilidade limitada.

Serán aplicables ás sociedades de responsabilidade limitada que participen nunha 
fusión transfronteiriza as normas que rexen con carácter xeral para as fusións de sociedades 
anónimas e comanditarias por accións.
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Artigo 64. Certificación previa á fusión.

Á vista dos datos que constan no rexistro e na escritura pública de fusión presentada, 
o rexistrador mercantil do domicilio social da sociedade que se fusiona certificará a correcta 
realización dos actos e trámites previos á fusión por parte das sociedades suxeitas á 
lexislación española, ás cales entregará sen demora o correspondente certificado.

Artigo 65. Control de legalidade.

1. Cando a sociedade resultante da fusión estea suxeita á lexislación española, o 
rexistrador mercantil, antes de proceder á inscrición, controlará tamén a legalidade do 
procedemento no relativo á realización da fusión e á constitución da nova sociedade ou ás 
modificacións da sociedade absorbente, así como a aprobación nos mesmos termos do 
proxecto común polas sociedades que se fusionen e, se é o caso, a adecuación das 
disposicións sobre participación dos traballadores. Para estes efectos, cada unha das 
sociedades participantes remitirá ao rexistrador mercantil o certificado a que se refire o 
artigo anterior no prazo de seis meses a partir da súa expedición, así como o proxecto 
común de fusión aprobado pola xunta de socios.

2. Nos casos en que, de acordo co previsto no artigo 67, deba existir participación 
dos traballadores no sentido da Lei 31/2006, do 18 de outubro, sobre implicación dos 
traballadores nas sociedades anónimas e cooperativas europeas, non se poderá inscribir 
a fusión salvo que se subscribise un acordo de participación dos traballadores, expirase o 
período de negociacións sen se subscribir ningún acordo ou de os órganos competentes 
das sociedades que participen na fusión optaren por estar directamente suxeitas ás 
disposicións subsidiarias establecidas na Lei 31/2006, do 18 de outubro. Así mesmo, os 
estatutos das sociedades resultantes de fusións transfronteirizas en ningún caso poderán 
ser contrarios ás disposicións relativas á participación dos traballadores que se fixaren.

3. Se ademais da sociedade resultante da fusión tamén for española algunha das 
sociedades que se extinguen, a legalidade do procedemento de fusión en relación con 
esta realizaraa o rexistrador mercantil do domicilio da sociedade resultante da fusión e 
será suficiente que no título presentado ao Rexistro conste, debidamente acreditada polo 
rexistrador do domicilio da sociedade que se extingue, a inexistencia de obstáculos 
rexistrais para a fusión pretendida.

Artigo 66. Publicidade e inscrición da fusión transfronteiriza.

1. Será aplicable á sociedade ou sociedades suxeitas á lexislación española que 
participen na fusión o disposto sobre publicación das fusións con carácter xeral.

2. No «Boletín Oficial del Registro Mercantil» deberase publicar unha indicación, 
para cada unha das sociedades que se fusionen, das condicións de exercicio dos dereitos 
dos acredores e, cando proceda, dos socios das sociedades que se fusionen, así como o 
enderezo onde se poida obter, sen gastos, unha información exhaustiva sobre esas 
condicións.

3. Cando a sociedade resultante da fusión estea suxeita á lexislación española, o 
Rexistro Mercantil que practicase a inscrición notificarállelo de inmediato aos rexistros 
onde estean inscritas as sociedades participantes para que se proceda á súa 
cancelación.

Artigo 67. Dereitos de implicación dos traballadores na sociedade resultante da fusión.

1. Cando a sociedade resultante da fusión teña o seu domicilio en España, os dereitos 
de implicación dos traballadores na sociedade definiranse conforme a lexislación laboral 
española.

En particular, os dereitos de participación dos traballadores na sociedade definiranse 
conforme o disposto no título IV da Lei 31/2006, do 18 de outubro.

2. Cando polo menos unha das sociedades que participan na fusión estea xestionada 
en réxime de participación dos traballadores e a sociedade resultante da fusión 
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transfronteiriza se rexa por ese sistema, esta deberá adoptar unha forma xurídica que 
permita o exercicio dos dereitos de participación.

3. Para os efectos do previsto nesta lei, os conceptos de implicación e de participación 
dos traballadores serán os establecidos no artigo 2 da Lei 31/2006, do 18 de outubro.

4. Os dereitos de información e consulta dos traballadores da sociedade resultante 
da fusión que presten os seus servizos en centros de traballo situados en España rexeranse 
pola lexislación laboral española, á marxe do lugar onde a dita sociedade teña o seu 
domicilio.

TÍTULO III

Da escisión

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 68. Clases e requisitos.

1. A escisión dunha sociedade mercantil inscrita poderá revestir calquera das 
seguintes modalidades:

1.ª Escisión total.
2.ª Escisión parcial.
3.ª Segregación.

2. As sociedades beneficiarias da escisión poderán ser dun tipo mercantil diferente 
ao da sociedade que se escinde.

3. Só se poderá acordar a escisión se as accións ou as achegas dos socios á 
sociedade que se escinde se encontran integramente desembolsadas.

Artigo 69. Escisión total.

Enténdese por escisión total a extinción dunha sociedade, con división de todo o seu 
patrimonio en dúas ou máis partes, cada unhas das cales se transmite en bloque por 
sucesión universal a unha sociedade de nova creación ou é absorbida por unha sociedade 
xa existente, recibindo os socios un número de accións, participacións ou cotas das 
sociedades beneficiarias proporcional á súa respectiva participación na sociedade que se 
escinde.

Artigo 70. Escisión parcial.

1. Enténdese por escisión parcial o traspaso en bloque por sucesión universal dunha 
ou varias partes do patrimonio dunha sociedade, cada unha das cales forme unha unidade 
económica, a unha ou varias sociedades de nova creación ou xa existentes, recibindo os 
socios da sociedade que se escinde un número de accións, participacións ou cotas sociais 
das sociedades beneficiarias da escisión proporcional á súa respectiva participación na 
sociedade que se escinde e reducindo esta o capital social na contía necesaria.

2. Se a parte do patrimonio que se transmite en bloque está constituída por unha ou 
varias empresas ou establecementos comerciais, industriais ou de servizos, poderán ser 
atribuídas á sociedade beneficiaria as débedas contraídas para a organización ou o 
funcionamento da empresa que se traspasa.

Artigo 71. Segregación.

Enténdese por segregación o traspaso en bloque por sucesión universal dunha ou 
varias partes do patrimonio dunha sociedade, cada unhas das cales forme unha unidade 
económica, a unha ou varias sociedades, recibindo a cambio a sociedade segregada 
accións, participacións ou cotas das sociedades beneficiarias.
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Artigo 72. Constitución de sociedade integramente participada mediante transmisión do 
patrimonio.

Aplicaranse tamén, en canto procedan, as normas da escisión á operación mediante a 
cal unha sociedade transmite en bloque o seu patrimonio a outra sociedade de nova 
creación, recibindo a cambio todas as accións, participacións ou cotas de socio da 
sociedade beneficiaria.

CAPÍTULO II

Réxime legal da escisión

Artigo 73. Réxime xurídico da escisión.

1. A escisión rexerase polas normas establecidas para a fusión nesta lei, coas 
excepcións contidas neste capítulo, entendendo que as referencias á sociedade resultante 
da fusión equivalen a referencias ás sociedades beneficiarias da escisión.

2. A escisión en que participen ou resulten sociedades mercantís de distinta 
nacionalidade rexerase polo establecido nas respectivas leis persoais. Nas sociedades 
anónimas europeas terase en conta o réxime que en cada caso lles for aplicable.

Artigo 74. Proxecto de escisión.

No proxecto de escisión, ademais das mencións enumeradas para o proxecto de 
fusión, incluiranse:

1.º A designación e, de ser o caso, a repartición precisa dos elementos do activo e do 
pasivo que se deben transmitir ás sociedades beneficiarias.

2.º A repartición entre os socios da sociedade escindida das accións, participacións 
ou cotas que lles correspondan no capital das sociedades beneficiarias, así como o criterio 
en que se funda esa repartición. Non procederá esta mención nos casos de segregación.

Artigo 75. Atribución de elementos do activo e do pasivo.

1. En caso de escisión total, cando un elemento do activo non se atribúa a ningunha 
sociedade beneficiaria no proxecto de escisión e a súa interpretación non permita decidir 
sobre a repartición, distribuirase ese elemento ou o seu contravalor entre todas as 
sociedades beneficiarias de xeito proporcional ao activo atribuído a cada unha delas no 
proxecto de escisión.

2. En caso de escisión total, cando un elemento do pasivo non sexa atribuído a 
algunha sociedade beneficiaria no proxecto de escisión e a súa interpretación non permita 
decidir sobre a súa repartición, responderán solidariamente del todas as sociedades 
beneficiarias.

Artigo 76. Atribución de accións, participacións ou cotas aos socios.

Nos casos de escisión total ou de escisión parcial con pluralidade de sociedades 
beneficiarias, sempre que non se atribúan aos socios da sociedade que se escinde accións, 
participacións ou cotas de todas as sociedades beneficiarias, será necesario o 
consentimento individual dos afectados.

Artigo 77. Informe dos administradores sobre o proxecto de escisión.

No informe sobre o proxecto de escisión que deberán redactar os administradores das 
sociedades participantes na escisión deberase expresar que foron emitidos os informes 
sobre as achegas non monetarias previstos nesta lei para o caso de que as sociedades 
beneficiarias da escisión sexan anónimas ou comanditarias por accións, así como o 
Rexistro Mercantil en que eses informes estean depositados ou se vaian depositar.
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Artigo 78. Informe de expertos independentes.

1. Cando as sociedades que participen na escisión sexan anónimas ou comanditarias 
por accións, o proxecto de escisión deberase someter ao informe de un ou varios expertos 
independentes designados polo rexistrador mercantil do domicilio de cada unha desas 
sociedades. Este informe comprenderá, ademais, a valoración do patrimonio non monetario 
que se transmita a cada sociedade.

2. Malia o establecido no número anterior, os administradores de todas as sociedades 
que participan na escisión poderanlle solicitar ao rexistrador mercantil do domicilio de 
calquera delas o nomeamento de un ou varios expertos para a elaboración dun único 
informe.

3. O informe ou informes dos expertos non serán necesarios cando así o acorde a 
totalidade dos socios con dereito de voto e, de ser o caso, dos que de acordo coa lei ou os 
estatutos puidesen exercer lexitimamente o dereito de voto, de cada unha das sociedades 
que participan na escisión.

Artigo 79. Modificacións patrimoniais posteriores ao proxecto de escisión.

Os administradores da sociedade escindida están obrigados a informar a súa xunta de 
socios sobre calquera modificación importante do patrimonio acaecida entre a data de 
elaboración do proxecto de escisión e a data de reunión da xunta. A mesma información 
deberán proporcionar, nos casos de escisión por absorción, os administradores das 
sociedades beneficiarias e estes aos administradores da sociedade escindida, para que, 
pola súa vez, informen a súa xunta de socios.

Artigo 80. Responsabilidade solidaria polas obrigacións incumpridas.

Das obrigacións asumidas por unha sociedade beneficiaria que resulten incumpridas 
responderán solidariamente as demais sociedades beneficiarias ata o importe do activo 
neto atribuído na escisión a cada unha delas e, de subsistir, a propia sociedade escindida 
pola totalidade da obrigación.

TÍTULO IV

Da cesión global de activo e pasivo

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 81. Cesión global de activo e pasivo.

1. Unha sociedade inscrita poderá transmitir en bloque todo o seu patrimonio por 
sucesión universal, a un ou a varios socios ou terceiros, a cambio dunha contraprestación 
que non poderá consistir en accións, participacións ou cotas de socio do cesionario.

2. A sociedade cedente quedará extinguida se a contraprestación for recibida total e 
directamente polos socios. En todo caso, a contraprestación que reciba cada socio deberá 
respectar as normas aplicables á cota de liquidación.

Artigo 82. Cesión global plural.

Cando a cesión global se realice a dous ou máis cesionarios, cada parte do patrimonio 
que se ceda deberá constituír unha unidade económica.

Artigo 83. Cesión global por sociedades en liquidación.

As sociedades en liquidación poderán ceder globalmente o seu activo e pasivo sempre 
que non tivese comezado a distribución do seu patrimonio entre os socios.
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Artigo 84. Cesión global internacional.

Cando a sociedade cedente e o cesionario ou cesionarios foren de distinta nacionalidade, 
a cesión global de activo e pasivo rexerase polo establecido nas súas respectivas leis 
persoais. Nas sociedades anónimas europeas observarase o réxime que en cada caso 
lles for aplicable.

CAPÍTULO II

Réxime legal da cesión global

Artigo 85. Proxecto de cesión global.

1. Os administradores da sociedade deberán redactar e subscribir un proxecto de 
cesión global, que conterá, cando menos, as seguintes mencións:

1.ª A denominación, o tipo social, o domicilio da sociedade e os datos de identificación 
do cesionario ou cesionarios.

2.ª A data a partir da cal a cesión terá efectos contables de acordo co disposto no Plan 
Xeral de Contabilidade.

3.ª A información sobre a valoración do activo e do pasivo do patrimonio, a designación 
e, se for o caso, a repartición precisa dos elementos do activo e do pasivo que se deben 
transmitir a cada cesionario.

4.ª A contraprestación que deban recibir a sociedade ou os socios. Cando a 
contraprestación se atribúa aos socios, especificarase o criterio en que se funde a 
repartición.

5.ª As posibles consecuencias da cesión global sobre o emprego.

2. Os administradores deberán presentar para o seu depósito no Rexistro Mercantil 
un exemplar do proxecto de cesión global.

Artigo 86. Informe dos administradores.

Os administradores elaborarán un informe en que expliquen e xustifiquen detalladamente 
o proxecto de cesión global.

Artigo 87. Acordo de cesión global.

1. A cesión global deberá ser acordada necesariamente pola xunta de socios da 
sociedade cedente, axustándose estritamente ao proxecto de cesión global, cos requisitos 
establecidos para a adopción do acordo de fusión.

2. O acordo de cesión global publicarase no «Boletín Oficial del Registro Mercantil» 
e nun diario de gran circulación na provincia do domicilio social, con expresión da identidade 
do cesionario ou cesionarios. No anuncio farase constar o dereito que asiste os socios e 
acredores de obter o texto íntegro do acordo adoptado, así como o dereito de oposición 
que corresponde aos acredores.

Non será necesaria a publicación do acordo de cesión global cando o acordo se 
comunique individualmente por escrito a todos os socios e acredores, por un procedemento 
que asegure a súa recepción no domicilio que figure na documentación da sociedade. Así 
mesmo, deberase pór á disposición dos representantes dos traballadores o proxecto de 
cesión global e o informe dos administradores.

Artigo 88. Dereito de oposición dos acredores.

1. A cesión global non poderá ser realizada antes de que transcorra un mes, contado 
desde a data de publicación do último anuncio do acordo ou, en caso de comunicación por 
escrito a todos os socios e acredores, do envío da comunicación ao último deles.

2. Dentro dese prazo, os acredores da sociedade cedente e os acredores do 
cesionario ou cesionarios poderanse opor á cesión, nas mesmas condicións e cos mesmos 
efectos previstos para o caso de fusión.
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Artigo 89. Escritura e inscrición da cesión global.

1. A cesión global farase constar en escritura pública outorgada pola sociedade 
cedente e polo cesionario ou cesionarios. A escritura recollerá o acordo de cesión global 
adoptado pola sociedade cedente.

2. A eficacia da cesión global producirase coa inscrición no Rexistro Mercantil da 
sociedade cedente. De a sociedade se extinguir como consecuencia da cesión, 
cancelaranse os seus asentos rexistrais.

Artigo 90. Impugnación da cesión global.

Será de aplicación á cesión global o disposto para as fusións no artigo 47 desta lei.

Artigo 91. Responsabilidade solidaria polas obrigacións incumpridas.

1. Das obrigacións asumidas por un cesionario que resulten incumpridas responderán 
solidariamente os demais cesionarios, ata o límite do activo neto atribuído a cada un deles 
na cesión; e, segundo os casos, os socios ata o límite do que tivesen recibido como 
contraprestación pola cesión, ou a propia sociedade que non se extinguise, pola totalidade 
da obrigación.

2. A responsabilidade solidaria dos cesionarios e dos socios prescribirá aos cinco 
anos.

TÍTULO V

Do traslado internacional do domicilio social

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 92. Réxime xurídico do traslado internacional do domicilio social.

O traslado ao estranxeiro do domicilio social dunha sociedade mercantil española 
inscrita e o dunha sociedade estranxeira ao territorio español rexeranse polo disposto nos 
tratados ou convenios internacionais vixentes en España e neste título, sen prexuízo do 
establecido para a sociedade anónima europea.

Artigo 93. Traslado do domicilio social ao estranxeiro.

1. O traslado ao estranxeiro do domicilio dunha sociedade inscrita constituída 
conforme a lei española só se poderá realizar se o Estado a cuxo territorio se traslada 
permite o mantemento da personalidade xurídica da sociedade.

2. Non poderán trasladar o domicilio ao estranxeiro as sociedades en liquidación nin 
aquelas que se encontren en concurso de acredores.

Artigo 94. Traslado a territorio español do domicilio social.

1. O traslado ao territorio español do domicilio dunha sociedade constituída conforme 
a lei doutro Estado parte do Espazo Económico Europeo non afectará a personalidade 
xurídica da sociedade. Porén, deberá cumprir co exixido pola lei española para a 
constitución da sociedade cuxo tipo represente, salvo que dispoñan outra cousa os tratados 
ou convenios internacionais vixentes en España.

En particular, as sociedades estranxeiras de capital que pretendan trasladar o seu 
domicilio social a España desde un Estado que non forme parte do Espazo Económico 
Europeo, deberán xustificar con informe de experto independente que o seu patrimonio 
neto cobre a cifra do capital social exixido polo dereito español.

2. A mesma regra se aplicará ao traslado a España do domicilio de sociedades 
constituídas conforme a lei doutros Estados, se a súa lei persoal o permite con mantemento 
da personalidade xurídica.
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CAPÍTULO II

Réxime legal do traslado

Artigo 95. Proxecto de traslado.

1. Os administradores da sociedade que pretenda trasladar o domicilio ao estranxeiro 
deberán redactar e subscribir un proxecto de traslado. Se falta a sinatura dalgún deles, 
sinalarase ao final do proxecto con indicación da causa.

2. O proxecto de traslado conterá, polo menos, as mencións seguintes:

1.ª A denominación e domicilio da sociedade, así como os datos identificadores da 
inscrición no Rexistro Mercantil.

2.ª O novo domicilio social proposto.
3.ª Os estatutos que deben rexer a sociedade despois do seu traslado, incluída, se é 

o caso, a nova denominación social.
4.ª O calendario previsto para o traslado.
5.ª Os dereitos previstos para a protección dos socios e dos acredores, así como dos 

traballadores.

3. Os administradores están obrigados a presentar, para o seu depósito no Rexistro 
Mercantil correspondente, un exemplar do proxecto de traslado. Efectuados o depósito e 
a cualificación do rexistrador, este comunicaralle ao rexistrador mercantil central para a 
súa inmediata publicación no «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o feito do depósito e 
a data en que tiver lugar. A publicación da convocatoria da xunta de socios que deba 
resolver sobre o traslado non se poderá realizar antes de que quedase efectuado o 
depósito.

No anuncio no «Boletín Oficial del Registro Mercantil» deberán constar a denominación, 
o tipo social, o domicilio da sociedade que se traslada, os datos da súa inscrición no 
Rexistro Mercantil, así como unha indicación das condicións de exercicio dos dereitos dos 
socios e dos acredores e o enderezo onde se poida obter, sen gastos, información sobre 
esas condicións.

Artigo 96. Informe dos administradores.

Os administradores elaborarán un informe que explique e xustifique detalladamente o 
proxecto de traslado nos seus aspectos xurídicos e económicos, así como as súas 
consecuencias para os socios, os acredores e os traballadores.

Artigo 97. Aprobación pola xunta de socios.

O traslado do domicilio a outro Estado deberá ser acordado necesariamente pola xunta 
de socios cos requisitos e formalidades establecidos no réxime da sociedade que se 
traslada.

Artigo 98. Convocatoria da xunta e dereito de información.

1. A convocatoria da xunta deberase publicar no «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil» e nun dos diarios de gran circulación na provincia en que a sociedade teña o 
seu domicilio, con dous meses de antelación como mínimo á data prevista para a realización 
da xunta.

2. Xunto coa convocatoria deberanse publicar, ademais, as seguintes mencións:

1.ª O domicilio actual e o domicilio que no estranxeiro pretende ter a sociedade.
2.ª O dereito que teñen os socios e os acredores de examinar no domicilio social o 

proxecto de traslado e o informe dos administradores, así como o dereito de obter 
gratuitamente, se así o solicitaren, copias dos ditos documentos.

3.ª O dereito de separación dos socios e o dereito de oposición que corresponde aos 
acredores e a forma de exercer eses dereitos.
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Artigo 99. Dereito de separación dos socios.

Os socios que votasen en contra do acordo de traslado do domicilio social ao estranxeiro 
poderanse separar da sociedade conforme o disposto para as sociedades de 
responsabilidade limitada.

Artigo 100. Dereito de oposición dos acredores.

Os acredores da sociedade cuxo crédito nacese antes da data da publicación do 
proxecto de traslado do domicilio social ao estranxeiro terán o dereito de se opor ao 
traslado nos termos establecidos para a oposición á fusión.

Artigo 101. Certificación previa ao traslado.

Á vista dos datos que constan no Rexistro Mercantil e na escritura pública de traslado 
presentada, o rexistrador mercantil do domicilio social da sociedade certificará o 
cumprimento dos actos e trámites que debe realizar a sociedade antes do traslado. Unha 
vez expedida esa certificación, quedará pechado o rexistro para novas inscricións.

Artigo 102. Eficacia do traslado do domicilio da sociedade ao estranxeiro.

O traslado do domicilio social, así como a correspondente modificación da escritura 
social ou dos estatutos, producirán efecto na data en que a sociedade se inscribir no 
rexistro do novo domicilio.

Artigo 103. Cancelación da inscrición.

A cancelación da inscrición da sociedade no Rexistro Mercantil terá lugar cando se 
acheguen o certificado que acredite a inscrición da sociedade no rexistro do seu novo 
domicilio social e os anuncios desa inscrición no «Boletín Oficial del Registro Mercantil» e 
nun dos diarios de gran circulación na provincia en que a sociedade tivese o seu 
domicilio.

Disposición adicional primeira. Dereitos laborais derivados de modificacións 
estruturais.

1. O previsto nesta lei enténdese sen prexuízo dos dereitos de información e consulta 
dos traballadores previstos na lexislación laboral.

2. No suposto de que as modificacións estruturais reguladas nesta lei comporten un 
cambio na titularidade da empresa, dun centro de traballo ou dunha unidade produtiva 
autónoma, serán de aplicación as previsións recollidas no artigo 44 do texto refundido da 
Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de 
marzo.

Disposición adicional segunda.

A transformación, fusión, escisión ou cesión global de activo e pasivo das sociedades 
colectivas non inscritas e, en xeral, das sociedades irregulares, requirirán a súa previa 
inscrición rexistral.

Disposición transitoria. Réxime transitorio.

Esta lei aplicarase ás modificacións estruturais de sociedades mercantís cuxos 
proxectos non fosen aínda aprobados pola sociedade ou sociedades implicadas con 
anterioridade á entrada en vigor da lei.

Disposición derrogatoria. Normas derrogadas.

No momento da entrada en vigor desta lei quedarán derrogados:

1.º O punto segundo do artigo 149, o capítulo VIII (artigos 223 ao 259), o número 6º 
do punto primeiro do artigo 260 e o punto segundo da disposición adicional primeira do 
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texto refundido da Lei de sociedades anónimas aprobado polo Real decreto lexislativo 
1564/1989, do 22 de decembro.

2.º O capítulo VIII (artigos 87 ao 94), o parágrafo segundo do punto segundo do 
artigo 111, o artigo 117 e o artigo 143 da Lei 2/1995, do 23 de marzo, de sociedades de 
responsabilidade limitada.

3.º Os artigos 19 e 20 da Lei 12/1991, do 29 de abril, de agrupacións de interese 
económico.

Disposición derradeira primeira. Modificación do texto refundido da Lei de sociedades 
anónimas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1564/1989, do 22 de decembro.

Modifícanse os artigos 11.1, 15.2, 38, 41.1, 42, 75, 76, 78, 79.3 ª, 84, 103.1, 158.1, 
166, 266 e 293 do texto refundido da Lei de sociedades anónimas, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1564/1989, do 22 de decembro, e introdúcense nesta mesma lei os 
novos artigos 38 bis, 38 ter, 38 quater e 50 bis.

Un. O número 1 do artigo 11 queda redactado do seguinte modo:

«1. Os fundadores e os promotores da sociedade poderanse reservar dereitos 
especiais de contido económico, cuxo valor en conxunto, calquera que sexa a súa 
natureza, non poderá exceder o dez por cento dos beneficios netos obtidos segundo 
balance, unha vez deducida a cota destinada á reserva legal e por un período 
máximo de dez anos. Os estatutos deberán prever un sistema de liquidación para 
os supostos de extinción anticipada destes dereitos especiais».

Dous. O número 2 do artigo 15 terá a seguinte redacción:

«2. Polos actos e contratos indispensables para a inscrición da sociedade, 
polos realizados polos administradores dentro das facultades que lles confire a 
escritura para a fase anterior á inscrición e polos estipulados en virtude de mandato 
específico polas persoas para tal fin designadas por todos os socios, responderá a 
sociedade en formación co patrimonio formado polas achegas dos socios. Os socios 
responderán persoalmente ata o límite do que se obrigasen a achegar.

Porén, se a data de comezo das operacións sociais coincide coa de outorgamento 
da escritura fundacional, e salvo que os estatutos sociais ou a escritura dispoñan 
outra cousa, entenderase que os administradores xa quedan facultados para o 
pleno desenvolvemento do obxecto social e para realizar toda clase de actos e 
contratos, dos cales responderán a sociedade en formación e os socios nos termos 
que se indicaron».

Tres. O artigo 38 queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 38. Contribucións non monetarias: informe do experto.

1. As contribucións non monetarias, calquera que for a súa natureza, deberán 
ser obxecto dun informe elaborado por un ou varios expertos independentes con 
competencia profesional, designados polo rexistrador mercantil do domicilio social 
conforme o procedemento que regulamentariamente se determine.

2. O informe conterá a descrición da achega, cos seus datos rexistrais, de 
existiren, e a valoración da achega, expresando os criterios utilizados e se se 
corresponde co valor nominal e, de ser o caso, coa prima de emisión das accións 
que se emitan como contrapartida.

3. O valor que se lle dea á achega na escritura social non poderá ser superior 
á valoración realizada polos expertos.

4. O experto responderá fronte á sociedade, fronte aos accionistas e fronte 
aos acredores dos danos causados pola valoración e quedará exonerado se acredita 
que aplicou a dilixencia e os estándares propios da actuación que lle for 
encomendada.

A acción para exixir esta responsabilidade prescribirá aos catro anos da data do 
informe».
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Catro. Introdúcese un novo artigo 38 bis coa seguinte redacción:

«Artigo 38 bis. Excepcións á exixencia do informe.

O informe do experto non será necesario nos seguintes casos:

1.º Cando a contribución non monetaria consista en valores mobiliarios que coticen 
nun mercado secundario oficial ou noutro mercado regulado ou en instrumentos do 
mercado monetario. Estes bens valoraranse ao prezo medio ponderado a que fosen 
negociados nun ou varios mercados regulados no último trimestre anterior á data da 
realización efectiva da achega, de acordo coa certificación emitida pola sociedade 
reitora do mercado secundario oficial ou do mercado regulado de que se trate.

Se ese prezo se vise afectado por circunstancias excepcionais que puidesen 
modificar significativamente o valor dos bens na data efectiva da achega, os 
administradores da sociedade deberán solicitar o nomeamento de experto 
independente para que emita informe.

2.º Cando a achega consista en bens distintos dos sinalados no número 1.º 
cuxo valor razoable fose determinado, dentro dos seis meses anteriores á data da 
realización efectiva da achega, por experto independente con competencia 
profesional non designado polas partes, de conformidade cos principios e as normas 
de valoración xeralmente recoñecidos para eses bens.

De concorreren novas circunstancias que puidesen modificar significativamente 
o valor razoable dos bens na data da achega, os administradores da sociedade 
deberán solicitar o nomeamento de experto independente para que emita informe.

Neste caso, se os administradores non solicitasen o nomeamento de experto, e 
debesen facelo, o accionista ou os accionistas que representen, polo menos, o cinco 
por cento do capital social, o día en que se adopte o acordo de aumento do capital, 
poderán solicitar do rexistrador mercantil do domicilio social que, con cargo á sociedade, 
nomee un experto para que se efectúe a valoración dos activos. A solicitude poderana 
facer ata o día da realización efectiva da achega, sempre que no momento de presentala 
continúen representando polo menos o cinco por cento do capital social».

Cinco. Introdúcese un novo artigo 38 ter coa seguinte redacción:

«Artigo 38 ter. Informe dos administradores.

Cando as contribucións non monetarias se efectuasen sen informe de expertos 
independentes, designados polo Rexistro Mercantil, os administradores elaborarán 
un informe, que conterá:

1.º A descrición da achega.
2.º O valor da achega, a orixe desa valoración e, cando proceda, o método 

seguido para determinala.
Se a achega consistir en valores mobiliarios cotizados en mercado secundario 

oficial ou do mercado regulado do que se trate ou en instrumentos do mercado 
monetario, unirase ao informe a certificación emitida pola súa sociedade reitora.

3.º Unha declaración en que se precise se o valor obtido corresponde, como 
mínimo, ao número e ao valor nominal e, de ser o caso, á prima de emisión das 
accións emitidas como contrapartida.

4.º Unha declaración en que se indique que non apareceron circunstancias 
novas que poidan afectar a valoración inicial».

Seis. Introdúcese un novo artigo 38 quáter coa seguinte redacción:

«Artigo 38 quáter. Publicidade dos informes.

1. Deberase depositar unha copia autenticada do informe do experto ou, de 
ser o caso, do informe dos administradores, no Rexistro Mercantil no prazo máximo 
dun mes a partir da data efectiva da achega.
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2. O informe do experto ou, se é o caso, o informe dos administradores, 
incorporarase como anexo á escritura de constitución da sociedade ou á de 
execución do aumento do capital social».

Sete. Modifícase o punto primeiro do artigo 41, que pasa a ter a seguinte redacción:

«1. As adquisicións de bens a título oneroso realizadas por unha sociedade 
anónima desde o outorgamento da escritura de constitución ou a partir da 
transformación neste tipo social e ata dous anos da súa inscrición no Rexistro 
Mercantil, deberán ser aprobadas pola xunta xeral de accionistas se o importe 
daquelas excede a décima parte do capital social.

Coa convocatoria da xunta deberase pór á disposición dos accionistas un 
informe elaborado polos administradores que xustifique a adquisición, así como o 
exixido nesta sección para a valoración das contribucións non monetarias. Será de 
aplicación o previsto no artigo 38 quáter».

Oito. Modifícase o artigo 42, que pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 42. Dividendos pasivos.

1. O accionista deberá entregar á sociedade a porción do capital que quedase 
pendente de desembolso, na forma e dentro do prazo máximo previstos nos 
estatutos sociais.

2. A exixencia do pagamento dos dividendos pasivos notificarase aos afectados 
ou anunciarase no «Boletín Oficial del Registro Mercantil». Entre a data de envío da 
comunicación ou a do anuncio e a data do pagamento deberá mediar, polo menos, 
o prazo dun mes».

Nove. Introdúcese un novo artigo 50 bis coa seguinte redacción:

«Artigo 50 bis. Igualdade de trato.

A sociedade deberá dar un trato igual aos accionistas que se encontren en 
condicións idénticas».

Dez. Modifícase o artigo 75, que pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 75. Adquisicións derivativas de accións propias.

1. A sociedade poderá adquirir as súas propias accións e as emitidas pola súa 
sociedade dominante nas seguintes condicións:

1.ª Que a adquisición for autorizada mediante acordo da xunta xeral, que 
deberá establecer as modalidades da adquisición, o número máximo de accións 
que se van adquirir, o contravalor mínimo e máximo cando a adquisición sexa 
onerosa e a duración da autorización, que non poderá exceder os cinco anos.

Cando a adquisición teña por obxecto accións da sociedade dominante, a 
autorización deberá proceder tamén da xunta xeral desta sociedade.

Cando a adquisición teña por obxecto accións que deban ser entregadas 
directamente aos traballadores ou administradores da sociedade, ou como 
consecuencia do exercicio de dereitos de opción de que aqueles sexan titulares, o 
acordo da xunta deberá expresar que a autorización se concede con esta 
finalidade.

2.ª Que a adquisición, comprendidas as accións que a sociedade, ou persoa 
que actuase en nome propio pero por conta daquela, adquirise con anterioridade e 
tivese en carteira, non produza o efecto de que o patrimonio neto resulte inferior ao 
importe do capital social máis as reservas legal ou estatutariamente indispoñibles.

Para estes efectos, considerarase patrimonio neto o importe que se cualifique 
como tal conforme os criterios para confeccionar as contas anuais, minorado no 
importe dos beneficios imputados directamente a el e incrementado no importe do 
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capital social subscrito non exixido, así como no importe do nominal e das primas de 
emisión do capital social subscrito que estea rexistrado contablemente como 
pasivo.

2. O valor nominal das accións adquiridas directa ou indirectamente, sumado 
ao das que xa posúan a sociedade adquirente e as súas filiais e, de ser o caso, a 
sociedade dominante e as súas filiais, non poderá ser superior ao vinte por cento 
ou, se a sociedade for cotizada, ao dez por cento do capital subscrito.

3. Os administradores deberán controlar especialmente que, no momento de 
calquera adquisición autorizada, se respecten as condicións establecidas neste 
artigo.

4. Será nula a adquisición pola sociedade de accións propias parcialmente 
desembolsadas, salvo que a adquisición sexa a título gratuíto, e das que comporten 
as obrigacións de realizar prestacións accesorias».

Once. Modifícase o artigo 76, que pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 76. Consecuencias da infracción.

1. As accións adquiridas en contravención do establecido nos artigos anteriores 
deberán ser alleadas no prazo máximo dun ano contado desde a data da primeira 
adquisición.

2. Transcorrido o prazo a que se refire o número anterior sen que tiver lugar o 
alleamento, os administradores procederán de inmediato a convocar a xunta xeral 
de accionistas para que acorde a amortización das accións propias coa conseguinte 
redución do capital social.

3. No caso de que a sociedade non reducise o capital social dentro dos dous 
meses seguintes á data de finalización do prazo máximo para o alleamento, calquera 
interesado poderá solicitar a redución do capital ao xuíz do mercantil do lugar do 
domicilio social. Os administradores están obrigados a solicitar a redución xudicial 
do capital social cando o acordo da xunta for contrario a esa redución ou non puider 
ser logrado.

4. As accións da sociedade dominante serán alleadas xudicialmente por 
instancia de parte interesada».

Doce. Modifícase o artigo 78, que pasa a ter a seguinte redacción:

Artigo 78. Obrigación de allear.

1. As accións adquiridas conforme o disposto nas alíneas b) e c) do artigo 
anterior deberán ser alleadas nun prazo máximo de tres anos contados desde a 
data de adquisición, salvo que previamente fosen amortizadas mediante redución 
do capital social ou que, sumadas ás que xa posúan a sociedade adquirente e as 
súas filiais e, se é o caso, a sociedade dominante e as súas filiais, non excedan o 
vinte por cento ou, se a sociedade for cotizada, o dez por cento do capital social.

2. Transcorrido o prazo a que se refire o número anterior sen que tiver lugar o 
alleamento, será de aplicación o previsto nos números 2 e 3 do artigo 76».

Trece. Modifícase a regra terceira do artigo 79, que pasa a ter a seguinte redacción:

«3.ª Establecerase no patrimonio neto unha reserva indispoñible equivalente ao 
importe das accións da sociedade dominante computado no activo. Esta reserva 
deberase manter mentres as accións non sexan alleadas».

Catorce. Modifícase o artigo 84, que pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 84. Reserva de participacións recíprocas.

No patrimonio neto da sociedade obrigada á redución establecerase unha 
reserva equivalente ao importe das participacións recíprocas que excedan o dez por 
cento do capital computadas no activo».
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Quince. Modifícase o punto primeiro do artigo 103, que pasa a ter a seguinte 
redacción:

«Artigo 103. Constitución. Supostos especiais.

1. Para que a xunta xeral ordinaria ou extraordinaria poida acordar validamente 
o aumento ou a redución do capital e calquera outra modificación dos estatutos 
sociais, a emisión de obrigacións, a supresión ou a limitación do dereito de adquisición 
preferente de novas accións, así como a transformación, a fusión, a escisión ou a 
cesión global de activo e pasivo e o traslado de domicilio ao estranxeiro, será 
necesaria, en primeira convocatoria, a concorrencia de accionistas presentes ou 
representados que posúan, polo menos, o cincuenta por cento do capital subscrito 
con dereito de voto».

Dezaseis. Modifícase o número 1 do artigo 158, que pasa a ter a seguinte 
redacción:

«1. Nos aumentos de capital social con emisión de novas accións, ordinarias ou 
privilexiadas, con cargo a achegas monetarias, os antigos accionistas poderán 
exercer, dentro do prazo que para tal efecto lles conceda a administración da 
sociedade, que non será inferior a quince días desde a publicación do anuncio da 
oferta de subscrición da nova emisión no «Boletín Oficial del RegistroMercantil», no 
caso das sociedades cotizadas, e dun mes no resto dos casos, o dereito a subscribir 
un número de accións proporcional ao valor nominal das accións que posúan».

Dezasete. Modifícase o artigo 166, que pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 166. Dereito de oposición.

1. Os acredores cuxos créditos nacesen antes da data do último anuncio do 
acordo de redución do capital, non vencesen nese momento e ata que se lles 
garantan tales créditos, terán o dereito de se opor á redución.

Non gozarán deste dereito os acredores cuxos créditos se encontren xa 
suficientemente garantidos.

2. O dereito de oposición deberase exercer no prazo dun mes contado desde 
a data do último anuncio do acordo.

3. Nos casos en que os acredores teñan dereito a se opor á redución, esta non 
se poderá levar a efecto ata que a sociedade preste garantía a satisfacción do 
acredor ou, noutro caso, ata que lle notifique ao dito acredor a prestación de fianza 
solidaria en favor da sociedade por unha entidade de crédito debidamente habilitada 
para prestala pola contía do crédito de que fose titular o acredor e mentres non 
prescriba a acción para exixir o seu cumprimento».

Dezaoito. Modifícase o artigo 266, que pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 266. Apertura da liquidación.

A disolución da sociedade abre o período de liquidación».

Dezanove. Modifícase o artigo 293, que pasa a ter a seguinte redacción:
«1. Os accionistas da sociedade terán dereito de subscrición preferente das 

obrigacións convertibles, ao cal resultará de aplicación o disposto no artigo 158 
desta lei.

2. Nos casos en que o interese da sociedade así o exixa, a xunta xeral, ao 
decidir a emisión de obrigacións convertibles, poderá acordar a supresión total ou 
parcial do dereito de subscrición preferente. Para a validez deste acordo, que deberá 
respectar o disposto no artigo 144, será imprescindible:

a) Que na convocatoria da xunta se fixese constar a proposta de supresión do 
dereito de subscrición preferente.
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b) Que no informe dos administradores a que se refire o número 2 do artigo 
292 se xustifique detalladamente, ademais, a proposta de supresión.

c) Que no informe do auditor de contas a que se refire o número 2 do artigo 
292 se emita un xuízo técnico sobre a razoabilidade dos datos contidos no informe 
dos administradores e sobre a idoneidade da relación de conversión e, se é o caso, 
das súas fórmulas de axuste, para compensar unha eventual dilución da participación 
económica dos accionistas».

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 2/1995, do 23 de marzo, de 
sociedades de responsabilidade limitada.

Modifícanse os artigos 21.5 e 53.2 da Lei 2/1995, do 23 de marzo, de sociedades de 
responsabilidade limitada.

Un. O punto quinto do artigo 21 queda redactado do seguinte modo:

«5. Quedan excluídos da responsabilidade solidaria os socios cuxas 
contribucións non monetarias sexan valoradas de conformidade co previsto na Lei 
de sociedades anónimas».

Dous. O punto segundo do artigo 53 queda redactado do seguinte modo:

«2. Por excepción ao disposto no número anterior:

1.º O aumento ou a redución do capital e calquera outra modificación dos 
estatutos sociais requirirán o voto favorable de máis da metade dos votos 
correspondentes ás participacións en que se divida o capital social.

2.º A autorización aos administradores para que se dediquen, por conta propia 
ou allea, ao mesmo, análogo ou complementario xénero de actividade que constitúa 
o obxecto social; a supresión ou a limitación do dereito de preferencia nos aumentos 
do capital; a transformación, a fusión, a escisión, a cesión global de activo e pasivo 
e o traslado do domicilio ao estranxeiro e a exclusión de socios requirirán o voto 
favorable de, cando menos, dous terzos dos votos correspondentes ás participacións 
en que se divida o capital social».

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 31/2006, do 18 de outubro, sobre 
implicación dos traballadores nas sociedades anónimas e cooperativas europeas.

Un. Introdúcese un novo título na Lei 31/2006, do 18 de outubro, sobre implicación dos 
traballadores nas sociedades anónimas e cooperativas europeas, coa seguinte redacción:

«TÍTULO IV

Disposicións aplicables ás fusións transfronteirizas intracomunitarias 
de sociedades de capital

CAPÍTULO I

Disposicións aplicables ás sociedades resultantes de fusións 
transfronteirizas intracomunitarias con domicilio en España

Artigo 39. Dereitos de participación dos traballadores nas sociedades resultantes 
de fusións transfronteirizas intracomunitarias.

1. A participación dos traballadores na sociedade resultante da fusión 
transfronteiriza intracomunitaria que teña ou vaia ter o seu domicilio en España, así 
como a súa implicación na definición dos dereitos correspondentes, rexerase polas 
disposicións previstas neste capítulo cando concorra algunha das seguintes 
circunstancias:

a) Que polo menos unha das sociedades que se fusionan empregue, durante 
o período de seis meses que precede á publicación do proxecto común de fusión, 
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un número medio de traballadores superior a 500 e estea xestionada en réxime de 
participación dos traballadores.

b) Que no caso de existir participación dos traballadores na sociedade 
resultante da fusión transfronteiriza, esta non alcance polo menos o mesmo nivel de 
participación dos traballadores ca o aplicado ás sociedades participantes na fusión, 
medido en función da proporción de membros que representan os traballadores no 
órgano de administración ou control, ou os seus comités, ou no órgano directivo 
competente dentro das sociedades para decidir a repartición dos beneficios.

c) Que, no caso de existir participación dos traballadores na sociedade 
resultante da fusión, os traballadores dos establecementos de tal sociedade situados 
noutros Estados membros exerzan uns dereitos de participación inferiores aos 
dereitos de participación que exercen os traballadores empregados en España.

2. A aplicación das disposicións deste capítulo exclúe a das disposicións de 
calquera outro Estado membro en que a sociedade resultante da fusión ou as 
sociedades que se fusionan conten con centros de traballo, salvo nos casos en que 
exista unha remisión expresa neste capítulo.

Artigo 40. Procedemento de negociación dos dereitos de participación.

Serán de aplicación aos dereitos de participación dos traballadores as 
disposicións contidas no capítulo I do título I desta lei, coas seguintes 
peculiaridades:

1.ª Os órganos competentes das sociedades que participen na fusión terán 
dereito a optar, sen negociación previa, por estar directamente suxeitas ás 
disposicións subsidiarias recollidas no artigo 20 para a participación dos traballadores 
nos supostos de fusión de sociedades, ou por respectar estas disposicións a partir 
da data de rexistro da sociedade resultante da fusión.

2.ª Non será de aplicación o previsto nos números 2 e 3 do artigo 8, respecto 
das funcións da comisión negociadora. Non obstante, a comisión negociadora terá 
dereito a decidir, por maioría de dous terzos dos seus membros que representen 
polo menos os dous terzos dos traballadores, incluídos os votos dos membros que 
representen os traballadores en, cando menos, dous Estados membros diferentes, 
non iniciar negociacións ou poñer fin ás negociacións xa iniciadas e basearse nas 
normas de participación vixentes na lexislación laboral española.

3.ª Non será de aplicación o previsto no artigo 9.2. No caso de que nalgunha das 
sociedades que se fusionan se aplicase un sistema de participación dos traballadores 
nos seus órganos de administración ou de control que afectasen, polo menos, un 25 
por 100 do número total de traballadores empregados no conxunto das sociedades 
participantes, cando o resultado das negociacións poida determinar unha redución 
dos dereitos de participación dos traballadores existentes nas sociedades 
participantes, a maioría necesaria para tomar tal acordo será a de dous terzos dos 
membros da comisión negociadora, que representen pola súa vez, polo menos, 
dous terzos dos traballadores e inclúan os votos de membros que representen 
traballadores de, polo menos, dous Estados membros.

Entenderase por redución dos dereitos de participación, para estes efectos, o 
establecemento dun número de membros nos órganos da sociedade resultante da 
fusión inferior ao maior número existente en calquera das sociedades 
participantes.

4.ª O contido do acordo deberá incluír:

a) A identificación das partes que o concertan.
b) O ámbito de aplicación do acordo.
c) Os elementos esenciais das normas de participación, incluída, se é o caso, 

a determinación do número de membros do órgano de administración da sociedade 
resultante da fusión transfronteiriza que os traballadores terán dereito a elixir, 
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designar ou recomendar, ou a cuxa designación terán dereito a se opor, dos 
procedementos a seguir para iso e dos seus dereitos.

d) A data de entrada en vigor do acordo, a súa duración e as condicións da súa 
denuncia, prórroga e renegociación.

Artigo 41. Aplicación das disposicións subsidiarias en materia de participación.

1. As disposicións subsidiarias previstas no artigo 20 en materia de participación 
dos traballadores serán de aplicación á sociedade resultante da fusión transfronteiriza 
intracomunitaria, a partir da data da súa constitución, nos seguintes casos:

a) Cando as partes así o decidan.
b) Cando non se alcanzase ningún acordo no prazo de seis meses ou, de ser 

o caso, durante o período de prórroga deste prazo, nos termos previstos no artigo 
10, e sempre:

1.º Que a comisión negociadora non adoptase a decisión de non iniciar 
negociacións ou poñer fin ás negociacións xa iniciadas e basearse nas normas de 
participación vixentes na lexislación laboral española.

2.º Que os órganos competentes de cada unha das sociedades participantes 
decidan aceptar a aplicación das disposicións subsidiarias. Se decidisen non aceptar 
a aplicación destas disposicións, non se poderá continuar co proceso de fusión.

3.º Que se aplicase con anterioridade á inscrición da sociedade resultante da 
fusión nalgunha das sociedades participantes un sistema de participación dos 
traballadores nos seus órganos de administración ou de control que afectase o 33,3 
por 100, polo menos, do número total de traballadores empregados no conxunto 
das sociedades participantes, ou ben un número inferior, se a comisión negociadora 
así o decide.

2. Para os efectos do disposto no número anterior, tomaranse en consideración 
todos aqueles sistemas de participación previos que respondan ao establecido no 
artigo 2 l), con independencia da súa orixe legal ou convencional.

Se ningunha das sociedades participantes estiver rexida por un de tales sistemas 
de participación antes da inscrición da fusión, a sociedade resultante da fusión 
estará obrigada a establecer disposicións en materia de participación dos 
traballadores.

Cando no seo das diferentes sociedades participantes existisen diferentes 
sistemas de participación dos traballadores, corresponde á comisión negociadora 
decidir cal dos ditos sistemas se deberá aplicar na sociedade. A comisión negociadora 
deberá informar o órgano competente das sociedades participantes sobre a decisión 
adoptada a este respecto.

Se na data de inscrición da sociedade a comisión negociadora non informou o 
órgano competente das sociedades participantes sobre a existencia dunha decisión 
adoptada conforme o sinalado no parágrafo anterior, aplicaráselle á sociedade 
resultante da fusión o sistema de participación que afectase con anterioridade o 
maior número de traballadores das sociedades participantes.

Artigo 42. Extensión ás sociedades resultantes de fusións transfronteirizas 
intracomunitarias de determinadas disposicións aplicables ás sociedades 
europeas.

Serán de aplicación ás sociedades resultantes de fusións transfronteirizas 
intracomunitarias domiciliadas en España as disposicións contidas no capítulo III do 
título I para as sociedades europeas, salvo nas súas referencias aos órganos de 
representación e aos representantes dos traballadores que exerzan as súas funcións 
no marco dun procedemento de información e consulta.
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Artigo 43. Protección en caso de fusións nacionais posteriores.

Cando a sociedade resultante da fusión transfronteiriza intracomunitaria estea 
xestionada en réxime de participación dos traballadores, esta sociedade deberá 
garantir a protección dos dereitos dos traballadores en caso de ulteriores fusións 
nacionais durante un prazo de tres anos despois de que a fusión transfronteiriza 
intracomunitaria producise efecto, aplicándose en tal caso as disposicións 
establecidas neste título en canto sexa posible.

CAPÍTULO II

Disposicións aplicables aos centros de traballo situados en España das 
sociedades resultantes de fusións transfronteirizas intracomunitarias

Artigo 44. Ámbito de aplicación do capítulo.

1. Salvo nas súas referencias ao órgano de representación, as disposicións 
contidas no título II serán aplicables aos centros de traballo situados en España das 
sociedades resultantes de fusións transfronteirizas con domicilio social en calquera 
Estado membro do Espazo Económico Europeo.

2. Así mesmo, serán de aplicación ás sociedades participantes en procesos de 
fusión transfronteiriza intracomunitaria e ás sociedades resultantes dos ditos 
procesos as disposicións contidas no título III, respecto dos procedementos xudiciais, 
nos termos establecidos no devandito título.

3. O previsto nos números anteriores unicamente será de aplicación nos casos 
en que deba existir participación dos traballadores na sociedade resultante da 
fusión, de conformidade coas disposicións dos Estados membros polas que se dea 
cumprimento ao artigo 16 da Directiva 2005/56/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 26 de outubro de 2005, relativa ás fusións transfronteirizas das 
sociedades de capital.

Artigo 45. Eficacia xurídica en España das disposicións doutros Estados 
membros.

Os acordos entre a comisión negociadora e o órgano competente das sociedades 
participantes concluídos conforme as disposicións dos Estados membros e, no seu 
defecto, as normas subsidiarias das citadas disposicións obrigan a todos os centros 
de traballo da sociedade resultante da fusión incluídos dentro do seu ámbito de 
aplicación e situados en territorio español, así como os seus traballadores respectivos, 
durante todo o tempo da súa vixencia.

Non obstante, a validez e eficacia destes acordos en ningún caso poderán 
menoscabar nin alterar as competencias de negociación, información e consulta 
que a lexislación española outorga aos comités de empresa, delegados de persoal 
e organizacións sindicais, así como a calquera outra instancia representativa creada 
pola negociación colectiva».

Dous. Modifícanse os números 3 e 4 da disposición adicional primeira, que quedan 
redactados do seguinte xeito:

«3. Esta lei non afectará:

a) Os actuais dereitos de implicación dos traballadores distintos dos de 
participación nos órganos da SE de que gocen os traballadores da SE e dos seus 
centros de traballo e empresas filiais de conformidade coas lexislacións e prácticas 
nacionais dos Estados membros.

Tampouco afectará os dereitos de implicación dos traballadores distintos dos de 
participación nos órganos da sociedade resultante da fusión transfronteiriza 
intracomunitaria de que gocen os traballadores da sociedade e dos seus centros de 
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traballo de conformidade coas lexislacións e prácticas nacionais dos Estados 
membros.

b) Os dereitos en materia de participación nos órganos de que gocen os 
traballadores das filiais da SE de conformidade coas lexislacións e prácticas 
nacionais.

4. Para salvagardar os dereitos mencionados no número 3, o rexistro da 
sociedade non extinguirá por si mesmo o mandato dos representantes legais dos 
traballadores das sociedades participantes que deixen de existir como entidades 
xurídicas diferenciadas, que seguirán exercendo as súas funcións nos mesmos 
termos e baixo as mesmas condicións que rexían con anterioridade».

Disposición derradeira cuarta. Modificación da Lei 13/1989, do 26 de maio, de cooperativas 
de crédito.

Dáse nova redacción ao artigo décimo da Lei 13/1989, do 26 de maio, de cooperativas 
de crédito, cuxa redacción pasa a ser a seguinte:

«Artigo décimo. Fusión, escisión e transformación:

1. Requirirán autorización administrativa previa, con informe do Banco de 
España, as fusións, escisións ou transformacións que afecten unha cooperativa de 
crédito.

No caso de que a entidade resultante da fusión, escisión ou transformación for 
unha cooperativa de crédito, esta deberá solicitar a súa inscrición no rexistro 
correspondente do Banco de España, sen prexuízo da inscrición que proceda nos 
rexistros das comunidades autónomas que posúan competencias nesta materia en 
virtude dos seus estatutos de autonomía, e cumprir as demais normas e obrigacións 
rexistrais.

2. Cando unha cooperativa de crédito se transforme noutra entidade de crédito, 
o Fondo de Reserva Obrigatorio daquela pasará a se integrar no capital social da 
entidade resultante da transformación.

Esta transformación non suporá a perda da condición de fiscalmente protexida 
no período impositivo do imposto sobre sociedades que conclúa coa transformación 
da forma xurídica da entidade, nos termos establecidos no artigo 26 do texto 
refundido da Lei do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 
4/2004, do 5 de marzo. No devandito período impositivo integrarase na base 
impoñible correspondente aos resultados cooperativos ou extracooperativos, 
segundo proceda, a parte do Fondo de Reserva Obrigatorio que minorase esa base 
impoñible en períodos anteriores».

Disposición derradeira quinta. Título competencial.

Esta lei dítase ao abeiro das competencias que o artigo 149.1.6.ª da Constitución lle 
atribúe en exclusiva ao Estado en materia de lexislación mercantil.

Disposición derradeira sexta. Incorporación de dereito comunitario.

Mediante esta lei incorpóranse ao dereito español a Directiva 2005/56/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2005, relativa ás fusións transfronteirizas das 
sociedades de capital e a Directiva 2006/68/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 
6 de setembro de 2006, pola que se modifica a Directiva 77/91/CEE, do Consello, no 
relativo á constitución da sociedade anónima, así como ao mantemento e modificacións 
do seu capital. Así mesmo, incorpórase a Directiva 2007/63/CE do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 13 de novembro de 2007, pola que se modifican as directivas 78/855/CEE 
e 82/891/CEE do Consello, polo que respecta ao requisito de presentación dun informe 
dun perito independente en caso de fusión ou escisión de sociedades anónimas.
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Disposición derradeira sétima. Habilitación ao Goberno.

1. Habilítase o Goberno para que no prazo de doce meses proceda a refundir nun 
único texto, e baixo o título «Lei de sociedades de capital», as leis reguladoras das 
sociedades de capital, regularizando, aclarando e harmonizando os seguintes textos 
legais:

– A sección 4.ª, título I, libro II do Código de comercio de 1885, relativa ás sociedades 
comanditarias por accións.

– O Real decreto lexislativo 1564/1989, do 22 de decembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de sociedades anónimas.

– A Lei 2/1995, do 23 de marzo, de sociedades de responsabilidade limitada.
– E o título X da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do mercado de valores, relativo a 

sociedades anónimas cotizadas.

2. Autorízase o Goberno para que dite cantas disposicións sexan precisas para a 
debida execución e cumprimento do disposto nesta lei.

Disposición derradeira oitava. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado», salvo as disposicións do capítulo II do título II, relativas ás fusións transfronteirizas 
intracomunitarias, que entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir 

esta lei.

Madrid, 3 de abril de 2009.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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