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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

 5584 LLEI 2/2007, de 15 de març, de societats profes-
sionals. («BOE» 65, de 16-3-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’evolució de les activitats professionals ha donat lloc 
al fet que l’actuació aïllada del professional sigui substi-
tuïda per una tasca d’equip que té l’origen en la creixent 
complexitat d’aquestes activitats i en els avantatges que 
deriven de l’especialització i divisió del treball.

Així, les organitzacions col·lectives que operen en 
l’àmbit dels serveis professionals han adquirit una 
creixent difusió, escala i complexitat, amb acusada ten-
dència en temps recents a organitzar l’exercici de les pro-
fessions col·legiades per mitjà de societats.

En aquest context, la Llei de societats professionals 
que ara es promulga té per objecte possibilitar l’aparició 
d’una nova classe de professional col·legiat, que és la 
mateixa societat professional, mitjançant la seva constitu-
ció d’acord amb aquesta Llei i inscripció en el Registre de 
societats professionals del col·legi professional correspo-
nent.

Per a això, s’estableix una disciplina general de les 
societats professionals que faciliti el desenvolupament 
d’aquesta franja dinàmica del nostre sistema social i 
econòmic i amb una incidència tan acusada en els drets 
dels clients. Així doncs, la creació d’una certesa jurídica 
sobre les relacions juridicosocietàries que tenen lloc en 
l’àmbit professional es constitueix en un dels propòsits 
fonamentals que persegueix la nova Llei. Juntament amb 
aquest, es fa necessari consignar un adequat règim de 
responsabilitat a favor dels usuaris dels serveis professio-
nals que es presten en el marc d’una organització 
col·lectiva.

En definitiva, aquesta nova Llei de societats professio-
nals es constitueix en una norma de garanties: garantia 
de seguretat jurídica per a les societats professionals, a 
les quals es facilita un règim peculiar fins ara inexistent, i 
garantia per als clients o usuaris dels serveis professio-
nals prestats de forma col·lectiva, que veuen ampliada 
l’esfera de subjectes responsables.

II

En el primer aspecte, la nova Llei consagra expressa-
ment la possibilitat de constituir societats professionals 
«stricto sensu». És a dir, societats externes per a l’exercici 
de les activitats professionals a les quals s’imputa aquest 
exercici realitzat pel seu compte i sota la seva raó o deno-
minació social. En definitiva, la societat professional 
objecte d’aquesta Llei és aquella que es constitueix en 
centre subjectiu d’imputació del negoci jurídic que 
s’estableix amb el client o usuari, atribuint-li els drets i les 
obligacions que neixen d’aquest, i, a més, els actes propis 
de l’activitat professional de què es tracti són executats o 
desenvolupats directament sota la raó o denominació 
social. Queden, per tant, fora de l’àmbit d’aplicació de la 
Llei les societats de mitjans, que tenen per objecte com-
partir infraestructura i distribuir els seus costos; les socie-
tats de comunicació de guanys; i les societats d’intermediació, 
que serveixen de canalització o comunicació entre el 
client, amb qui mantenen la titularitat de la relació jurí-
dica, i el professional persona física que, vinculat a la 
societat per qualsevol títol (soci, assalariat, etc.), desenvo-
lupa efectivament l’activitat professional. Es tracta, en 
aquest últim cas, de societats la finalitat de les quals és 
proveir i gestionar en comú els mitjans necessaris per a 
l’exercici individual de la professió, en el sentit no de pro-
porcionar directament al sol·licitant la prestació que des-
envolupa el professional persona física, sinó de servir 
d’intermediària perquè sigui aquest últim qui la realitzi, i 
també de coordinadora de les diferents prestacions espe-
cífiques seguides.

El règim que s’estableix tendeix a assegurar la flexibi-
litat organitzativa: davant l’alternativa que consisteix en la 
creació d’una nova figura societària, s’opta per permetre 
que les societats professionals s’acullin a qualsevol dels 
tipus socials existents en el nostre ordenament jurídic.

Ara bé, aquest principi de llibertat organitzativa es 
modula per tal com, en garantia de tercers, qualsevol 
societat professional està compel·lida a complir els requi-
sits que estableix la nova Llei; en cas contrari, no és pos-
sible la seva constitució i el seu incompliment sobrevin-
gut suposa causa de dissolució. Les peculiaritats que 
s’imposen tendeixen a assegurar, d’una banda, que el 
control de la societat correspon als socis professionals, i 
s’exigeixen majories qualificades en els elements patri-
monials i personals de la societat, inclosos els òrgans 
d’administració, de manera que les singularitats que des 
de sempre han caracteritzat l’exercici professional, amb 
acusats components deontològics, no es vegin desnatu-
ralitzades quan s’instrumenta a través d’una figura socie-
tària. Per aquesta raó se subratlla, a l’article 4.4, la prohi-
bició que pesa sobre les persones en les quals es doni 
causa d’incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a 
l’exercici de l’activitat professional que constitueixi 
l’objecte social de la societat professional ja constituïda o 
que es pretengui constituir, d’incorporar-se com a socis 
professionals a aquesta societat durant la subsistència 
d’aquelles causes. La rellevància dels socis professionals 
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es tradueix així mateix, entre altres aspectes, en la neces-
sitat permanent de la seva identificació i en el caràcter en 
principi intransmissible de les titularitats d’aquests.

A més, i en coherència amb tot això, les societats pro-
fessionals se sotmeten a un règim d’inscripció constitu-
tiva en el Registre mercantil en tots els casos, fins i tot 
quan es tracti de societats civils, a més de la instauració 
d’un sistema registral que es confia als col·legis profes-
sionals a fi de possibilitar l’exercici de les facultats que 
l’ordenament jurídic els confereix en relació amb els pro-
fessionals col·legiats, siguin persones físiques o jurídi-
ques.

Certament, juntament amb els notaris, els registra-
dors mercantils estan cridats en aquests casos a garantir 
l’operativitat del sistema assegurant el compliment de les 
obligacions legals mitjançant la qualificació dels docu-
ments que es presentin a inscripció, tant en el moment 
constitutiu inicial de la societat professional com, amb 
posterioritat, al llarg de la seva existència.

També es crea, amb efectes purament informatius, un 
portal d’Internet sota la dependència del Ministeri de Jus-
tícia, així com a les comunitats autònomes.

III

En garantia dels tercers que requereixin els serveis 
professionals, s’estableix juntament amb la responsabili-
tat societària, la personal dels professionals, socis o no, 
que hagin intervingut en la prestació del servei, respecte 
als deutes que en aquesta trobin el seu origen.

Aquest règim de responsabilitat s’estén a la disposició 
addicional segona a tots els casos en què es produeix 
l’exercici de l’activitat professional per un col·lectiu, 
s’emparin o no en formes societàries, sempre que sigui 
utilitzada una denominació comuna o col·lectiva, per tal 
com generen en el demandant dels serveis una confiança 
específica en el suport col·lectiu d’aquella activitat que no 
ha de quedar defraudada en el moment en què les res-
ponsabilitats, si n’hi ha, hagin de ser exigides; regla que 
només falla en un cas, en què s’estableix la responsabili-
tat solidària i personal de tots els partícips o socis: en els 
casos en què l’exercici col·lectiu de l’activitat professional 
no s’empara en una persona jurídica, perquè està mancat 
d’un centre subjectiu d’imputació de caràcter col·lectiu.

IV

Els preceptes d’aquesta Llei són de plena aplicació a 
tot el territori nacional, emparats pels títols competencials 
exclusius de l’Estat relatius a la legislació mercantil, 
l’ordenació dels registres i instruments públics i les bases 
del règim jurídic de les administracions públiques.

Article 1. Definició de les societats professionals.

1. Les societats que tinguin per objecte social 
l’exercici en comú d’una activitat professional s’han de 
constituir com a societats professionals en els termes 
d’aquesta Llei.

Als efectes d’aquesta Llei, és activitat professional 
aquella per al desenvolupament de la qual es requereix 
una titulació universitària oficial, o una titulació profes-
sional per l’exercici de la qual sigui necessari acreditar 
una titulació universitària oficial, i inscripció en el corres-
ponent col·legi professional.

Als efectes d’aquesta Llei s’entén que hi ha exercici en 
comú d’una activitat professional quan els actes propis 
d’aquesta siguin executats directament sota la raó o 
denominació social i li siguin atribuïts a la societat els 
drets i les obligacions inherents a l’exercici de l’activitat 
professional com a titular de la relació jurídica establerta 
amb el client.

2. Les societats professionals es poden constituir 
d’acord amb qualsevol de les formes societàries previstes 
a les lleis, i han de complir els requisits que estableix 
aquesta Llei.

3. Les societats professionals es regeixen pel que 
disposa aquesta Llei i, supletòriament, per les normes 
corresponents a la forma social adoptada.

Article 2. Exclusivitat de l’objecte social.

Les societats professionals únicament poden tenir per 
objecte l’exercici en comú d’activitats professionals, i es 
poden desenvolupar o bé directament, o bé a través de la 
participació en altres societats professionals. En aquest 
cas, la participació de la societat té la consideració de soci 
professional a la societat participada, als efectes dels requi-
sits de l’article 4, així com als efectes de les regles que, en 
matèria de responsabilitat, estableixen els articles 5, 9 i 11 
de la Llei, que són exigibles a la societat matriu.

Article 3. Societats multidisciplinàries.

Les societats professionals poden exercir diverses 
activitats professionals, sempre que el seu desenvolupa-
ment no s’hagi declarat incompatible per una norma de 
rang legal o reglamentari.

Article 4. Composició.

1. Són socis professionals:

a) Les persones físiques que reuneixin els requisits 
exigits per a l’exercici de l’activitat professional que cons-
titueix l’objecte social i que l’exerceixin en el si 
d’aquesta.

b) Les societats professionals degudament inscrites 
en els respectius col·legis professionals que, constituïdes 
d’acord amb el que disposa aquesta Llei, participin en una 
altra societat professional.

2. Les tres quartes parts del capital i dels drets de 
vot, o les tres quartes parts del patrimoni social i del nom-
bre de socis en les societats no capitalistes, han de per-
tànyer a socis professionals.

3. Igualment han de ser socis professionals les tres 
quartes parts dels membres dels òrgans d’administració, 
si s’escau, de les societats professionals. Si l’òrgan 
d’administració és unipersonal, o si hi ha consellers dele-
gats, aquestes funcions les ha d’exercir necessàriament 
un soci professional.

4. No poden ser socis professionals les persones en 
què es doni una causa d’incompatibilitat per a l’exercici 
de la professió o professions que constitueixin l’objecte 
social, ni aquelles que estiguin inhabilitades per a aquest 
exercici en virtut d’una resolució judicial o corporativa.

5. Aquests requisits s’han de complir al llarg de tota 
la vida de la societat professional, i constitueix causa de 
dissolució obligatòria el seu incompliment sobrevingut, 
llevat que la situació es regularitzi en el termini màxim de 
tres mesos a comptar del moment en què es va produir 
l’incompliment.

6. Els socis professionals només poden atorgar la 
seva representació a altres socis professionals per actuar 
al si dels òrgans socials.

Article 5. Exercici i imputació de l’activitat professional.

1. La societat professional únicament pot exercir les 
activitats professionals constitutives del seu objecte 
social a través de persones col·legiades al col·legi profes-
sional corresponent per a l’exercici d’aquestes.

2. Els drets i les obligacions de l’activitat professio-
nal desenvolupada s’imputen a la societat, sense perju-
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dici de la responsabilitat personal dels professionals que 
preveu l’article 11 d’aquesta Llei.

Article 6. Denominació social.

1. La societat professional pot tenir una denominació 
objectiva o subjectiva.

2. Quan la denominació sigui subjectiva s’ha de for-
mar amb el nom de tots, de diversos o d’algun dels socis 
professionals.

3. Les persones que hagin perdut la condició de soci i 
els seus hereus poden exigir la supressió del seu nom de la 
denominació social, llevat que hi hagi un pacte en contra.

No obstant això, el consentiment de qui hagi deixat de 
ser soci per al manteniment del seu nom en la denomina-
ció social és revocable en qualsevol moment, sense perju-
dici de les indemnitzacions que siguin procedents.

4. El manteniment en la denominació social del nom 
de qui hagi deixat de ser soci que hagi de respondre per-
sonalment pels deutes socials no implica la seva respon-
sabilitat personal pels deutes contrets amb posterioritat a 
la data en què s’hagi donat de baixa a la societat.

5. En la denominació social ha de figurar, juntament 
amb la indicació de la forma social de què es tracti, 
l’expressió «professional». Les dues indicacions es poden 
incloure de forma desplegada o abreujada.

La denominació abreujada de les societats professio-
nals es forma amb les sigles pròpies de la forma social 
adoptada seguides de la lletra «p», corresponent al quali-
ficatiu de «professional».

Article 7. Formalització del contracte.

1. El contracte de societat professional s’ha de for-
malitzar en escriptura pública.

2. L’escriptura constitutiva ha de recollir les men-
cions i complir els requisits que preveu la normativa que 
reguli la forma social adoptada i, en tot cas, hi ha de 
constar:

a) La identificació dels atorgadors, expressant si són 
socis professionals o no.

b) El col·legi professional al qual pertanyen els ator-
gadors i el seu número de col·legiat, cosa que s’ha 
d’acreditar mitjançant un certificat col·legial, en què cons-
tin les dades identificatives, així com l’habilitació actual 
per a l’exercici de la professió.

c) L’activitat o activitats professionals que consti-
tueixin l’objecte social.

d) La identificació de les persones que s’encarreguin 
inicialment de l’administració i representació, expressant 
la condició de soci professional o no de cadascuna 
d’elles.

Article 8. Inscripció registral de les societats profes-
sionals.

1. L’escriptura pública de constitució ha de ser ins-
crita en el Registre mercantil. Amb la inscripció adquireix 
la societat professional la seva personalitat jurídica.

2. En la inscripció s’han de fer constar les mencions 
exigides, si s’escau, per la normativa vigent per a la ins-
cripció de la forma societària de què es tracti, les contin-
gudes a l’article 7.2 i, almenys, els aspectes següents:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.
b) Data i ressenya identificativa de l’escriptura 

pública de constitució i notari autoritzant; i durada de la 
societat si s’ha constituït per un temps determinat.

c) L’activitat o activitats professionals que consti-
tueixin l’objecte social.

d) Identificació dels socis professionals i no profes-
sionals i, en relació amb aquells, número de col·legiat i 
col·legi professional de pertinença.

e) Identificació de les persones que s’encarreguin de 
l’administració i representació, expressant la condició de 
soci professional o no de cadascuna d’elles.

3. Qualsevol canvi de socis i administradors, així 
com qualsevol modificació del contracte social, ha de 
constar a l’escriptura pública i també ha de ser objecte 
d’inscripció en el Registre mercantil.

4. La societat també s’ha d’inscriure en el Registre 
de societats professionals del col·legi professional que 
correspongui al seu domicili, als efectes de la seva incor-
poració a aquest i que el col·legi pugui exercir sobre aque-
lla les competències que li atorga l’ordenament jurídic 
sobre els professionals col·legiats.

La inscripció ha de contenir els aspectes que deter-
mina l’apartat 2 d’aquest article. Qualsevol canvi de socis 
i administradors, i qualsevol modificació del contracte 
social també ha de ser objecte d’inscripció en el Registre 
de societats professionals.

El registrador mercantil ha de comunicar d’ofici al 
Registre de societats professionals la pràctica de les ins-
cripcions, amb la finalitat que consti en el col·legi 
l’existència de la societat i que es reculli aquests aspectes 
en l’esmentat Registre professional.

5. La publicitat del contingut del full obert a cada 
societat professional en el Registre mercantil i en el Regis-
tre de societats professionals s’ha de fer a través d’un 
portal a Internet sota la responsabilitat del Ministeri de 
Justícia.

L’accés al portal d’Internet és públic, gratuït i perma-
nent.

Es faculta el Ministeri de Justícia per establir el règim 
d’organització, gestió i funcionament del portal.

En els mateixos termes, les comunitats autònomes 
poden establir un portal a Internet en el seu àmbit territo-
rial.

A aquests efectes, els col·legis professionals han de 
remetre periòdicament al Ministeri de Justícia i a la comu-
nitat autònoma respectiva les inscripcions practicades en 
els seus corresponents registres de societats professio-
nals.

6. En el cas que regula l’article 3, la societat profes-
sional s’ha d’inscriure en els registres de societats profes-
sionals dels col·legis de cadascuna de les professions que 
constitueixin el seu objecte, i queda sotmesa a les compe-
tències d’aquell que correspongui segons l’activitat que 
desenvolupi en cada cas.

Article 9. Desenvolupament de l’activitat professional i 
responsabilitat disciplinària.

1. La societat professional i els professionals que 
actuen al seu si han d’exercir l’activitat professional que 
constitueixi l’objecte social de conformitat amb el règim 
deontològic i disciplinari propi de la l’activitat professio-
nal corresponent.

Les causes d’incompatibilitat o inhabilitació per a 
l’exercici de la professió que afectin qualsevol dels socis 
s’han de fer extensives a la societat i als altres socis pro-
fessionals, llevat d’exclusió del soci inhabilitat o incompa-
tible en els termes que estableix aquesta Llei.

2. En cap cas és obstacle l’exercici de l’activitat pro-
fessional a través de la societat per a l’efectiva aplicació 
als professionals, socis o no, del règim disciplinari que 
correspongui segons el seu ordenament professional.

Sense perjudici de la responsabilitat personal del pro-
fessional actuant, la societat professional també pot ser 
sancionada en els termes establerts en el règim discipli-
nari que correspongui segons el seu ordenament profes-
sional.
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3. En les activitats professionals que els estatuts 
col·legials sotmetin a visat, aquest s’ha d’expedir a favor 
de la societat professional o del professional o professio-
nals col·legiats que es responsabilitzin del treball.

4. La societat professional i el seu contractant poden 
acordar que, abans de l’inici de la prestació professional, 
la societat professional posi a disposició del contractant, 
almenys, les següents dades identificatives del professio-
nal o professionals que hagin de prestar els serveis: nom 
i cognoms, títol professional, col·legi professional al qual 
pertany i expressió de si és soci de la societat professional 
o no.

Article 10. Participació en beneficis i pèrdues.

1. El contracte social ha de determinar el règim de 
participació dels socis en els resultats de la societat o, si 
s’escau, el sistema d’acord amb el qual s’hagi de determi-
nar en cada exercici. A falta de disposició contractual, els 
beneficis s’han de distribuir i, quan sigui procedent, les 
pèrdues s’han d’imputar proporcionalment a la participa-
ció de cada soci en el capital social.

2. Els sistemes d’acord amb els quals s’hagi de deter-
minar periòdicament la distribució del resultat es poden 
basar en la contribució efectuada per cada soci a la bona 
marxa de la societat o modular-se en funció d’aquesta 
constitució; en aquests casos cal que el contracte reculli 
els criteris qualitatius i/o quantitatius aplicables. El reparti-
ment final sempre ha de ser aprovat o ratificat per la junta 
o assemblea de socis amb les majories que contractual-
ment s’estableixin, les quals no poden ser inferiors a la 
majoria absoluta del capital, inclosa dins d’aquesta la 
majoria dels drets de vot dels socis professionals.

Article 11. Responsabilitat patrimonial de la societat 
professional i dels professionals.

1. Dels deutes socials en respon la societat amb tot el 
seu patrimoni. La responsabilitat dels socis es determina de 
conformitat amb les regles de la forma social adoptada.

2. No obstant això, dels deutes socials que derivin 
dels actes professionals pròpiament dits en responen 
solidàriament la societat i els professionals, socis o no, 
que hagin actuat, als quals són aplicables les regles gene-
rals sobre la responsabilitat contractual o extracontrac-
tual que corresponguin.

3. Les societats professionals han d’estipular una 
assegurança que cobreixi la responsabilitat en què aques-
tes puguin incórrer en l’exercici de l’activitat o activitats 
que constitueixen l’objecte social.

Article 12. Intransmissibilitat de la condició de soci 
professional.

La condició de soci professional és intransmissible, 
llevat que hi hagi el consentiment de tots els socis profes-
sionals. No obstant això, es pot establir en el contracte 
social que la transmissió pugui ser autoritzada per la 
majoria dels esmentats socis.

Article 13. Separació de socis professionals.

1. Els socis professionals es poden separar de la 
societat constituïda per un temps indefinit en qualsevol 
moment. L’exercici del dret de separació s’ha d’exercitar 
de conformitat amb les exigències de la bona fe, i és efi-
caç des del moment en què es notifiqui a la societat.

2. Si la societat s’ha constituït per un temps determi-
nat, els socis professionals només es poden separar, a 
més dels casos previstos a la legislació mercantil per a la 
forma societària de què es tracti, en els casos previstos en 
el contracte social o quan es doni una causa justa.

Article 14. Exclusió de socis professionals.

1. Qualsevol soci professional pot ser exclòs per les 
causes previstes en el contracte social, quan infringeixi 
greument els seus deures envers la societat o els deonto-
lògics, quan n’alteri el bon funcionament o pateixi una 
incapacitat permanent per a l’exercici de l’activitat profes-
sional.

2. Qualsevol soci professional ha de ser exclòs quan 
hagi estat inhabilitat per a l’exercici de l’activitat profes-
sional, sense perjudici de la seva possible continuació a la 
societat amb el caràcter de soci no professional si així ho 
preveu el contracte social.

3. L’exclusió requereix l’acord motivat de la junta 
general o assemblea de socis, i es requereix sempre el vot 
favorable de la majoria del capital i de la majoria dels 
drets de vot dels socis professionals, i és eficaç des del 
moment en què es notifiqui al soci afectat.

4. La pèrdua de la condició de soci o la separació, 
sigui quina sigui la causa, no allibera el soci professional 
de la responsabilitat que se li pugui exigir de conformitat 
amb l’article 11.2 d’aquesta Llei.

Article 15. Transmissions forçoses i per causa de mort.

1. En el contracte social, i fora del contracte sempre 
que hi hagi el consentiment exprés de tots els socis pro-
fessionals, es pot pactar que la majoria d’aquests, en cas 
de mort d’un soci professional, puguin acordar que les 
participacions d’aquest no es transmetin als successors. 
Si no és procedent la transmissió, s’ha d’abonar la quota 
de liquidació que correspongui.

2. La mateixa regla s’aplica en els casos de transmis-
sió forçosa entre vius, i a aquests únics efectes s’assimila 
la liquidació de règims de cotitularitat, inclosa la de la 
societat de guanys.

Article 16. Reemborsament de la quota de liquidació.

1. El contracte social pot establir lliurement criteris 
de valoració o càlcul d’acord amb els quals s’hagi de fixar 
l’import de la quota de liquidació que correspongui a les 
participacions del soci professional separat o exclòs, així 
com en els casos de transmissió per causa de mort i 
forçosa quan sigui procedent.

2. En aquests casos, les participacions han de ser 
amortitzades, llevat que l’amortització sigui substituïda 
per l’adquisició de les participacions per altres socis, per 
la mateixa societat o per un tercer, sempre que això sigui 
admissible de conformitat amb les normes legals o con-
tractuals aplicables a la societat, o bé hi hagi el consenti-
ment exprés de tots els socis professionals.

Article 17. Normes especials per a les societats de capi-
tals.

1. En el cas que la societat professional adopti una 
forma social que impliqui limitació de la responsabilitat 
dels socis pels deutes socials, s’apliquen, a més de les 
restants contingudes en aquesta Llei, les regles 
següents:

a) En el cas de societats per accions, han de ser 
nominatives.

b) Els socis no gaudeixen del dret de subscripció 
preferent en els augments de capital que serveixin de via 
per a la promoció professional, tant si és per atribuir a un 
professional la condició de soci professional, com si és 
per incrementar la participació societària dels socis que ja 
tenen aquesta condició, llevat que hi hagi una disposició 
en contra del contracte social.
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c) En els augments de capital a què es refereix la 
lletra anterior, la societat pot emetre les noves participa-
cions o accions pel valor que consideri convenient, sem-
pre que sigui igual o superior al valor net comptable que 
sigui atribuïble a les participacions o accions preexistents 
i, en tot cas, al valor nominal llevat que hi hagi una dispo-
sició en contra del contracte social.

d) La reducció del capital social, a més de les finali-
tats recollides a la llei aplicable a la forma societària de 
què es tracti, pot tenir la finalitat d’ajustar la carrera pro-
fessional dels socis, d’acord amb els criteris que estableixi 
el contracte social.

e) Perquè la societat pugui adquirir les seves pròpies 
accions o participacions en el cas que preveu l’article 15.2 
d’aquesta Llei, s’ha de fer amb càrrec a beneficis distribuï-
bles o reserves disponibles. Les accions o participacions 
que no siguin alienades en el termini d’un any han de ser 
amortitzades i, mentrestant, els és aplicable el règim que 
preveu l’article 79 de la Llei de societats anònimes i l’article 
40 bis de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

f) Quant al règim de retribució de la prestació acces-
sòria dels socis professionals, pot ser aplicable el que 
disposa l’apartat 2 de l’article 10.

2. Les accions i participacions corresponents als 
socis professionals comporten l’obligació de fer presta-
cions accessòries relatives a l’exercici de l’activitat pro-
fessional que constitueixi l’objecte social.

Article 18. Clàusula d’arbitratge.

El contracte social pot establir que les controvèrsies 
derivades d’aquest que sorgeixin entre els socis, entre 
socis i administradors, i entre qualssevol d’aquests i la 
societat, incloses les relatives a separació, exclusió i 
determinació de la quota de liquidació, siguin sotmeses a 
arbitratge, d’acord amb les normes reguladores de la ins-
titució.

Disposició addicional primera. Auditoria de comptes.

Els preceptes d’aquesta Llei són aplicables, en el que 
no preveu la seva normativa especial, als qui realitzin 
l’activitat d’auditoria de comptes de forma societària. Als 
efectes del que disposa aquesta Llei, es considera Regis-
tre professional de les societats d’auditoria i de col·legiació 
dels socis d’aquestes el Registre oficial d’auditors de 
comptes.

Disposició addicional segona. Extensió del règim de 
responsabilitat.

1. El règim de responsabilitat que estableix l’article 
11 també és aplicable a tots els casos en què dos o més 
professionals exerceixin col·lectivament una activitat pro-
fessional sense constituir-se en societat professional 
d’acord amb aquesta Llei.

Es considera que es dona aquesta circumstància quan 
l’exercici de l’activitat es desenvolupi públicament sota una 
denominació comuna o col·lectiva, o s’emetin documents, 
factures, minutes o rebuts sota aquesta denominació.

2. Si l’exercici col·lectiu a què es refereix aquesta 
disposició no adopta una forma societària, tots els profes-
sionals que el desenvolupin responen solidàriament dels 
deutes i les responsabilitats que tinguin l’origen en 
l’exercici de l’activitat professional.

Disposició addicional tercera. Professionals exceptuats 
d’algun dels requisits legals.

Aquesta Llei és aplicable a tots els professionals 
col·legiats en el moment de la seva entrada en vigor que 

exerceixin professions en què la col·legiació sigui obliga-
tòria i exigeixi el requisit de titulació de l’article 1.1, encara 
que aquests professionals no reuneixin la titulació des-
crita per no haver-los estat requerida en el moment de la 
col·legiació.

Disposició addicional quarta. Modificació del Codi de 
comerç.

1. Es modifica l’article 16.1.setè del Codi de comerç, 
que queda redactat amb el tenor següent:

«Setè. Les societats civils professionals, constituïdes 
amb els requisits que estableix la legislació específica de 
societats professionals.»

2. S’afegeix un apartat vuitè a l’article 16.1 del Codi 
de comerç, amb la redacció següent:

«Vuitè. Els actes i contractes que estableixi la llei.»

Disposició addicional cinquena. Règim de seguretat 
social dels socis professionals.

Els socis professionals a què es refereix l’article 4.1.a) 
d’aquesta Llei s’han d’atenir, pel que fa a la Seguretat 
Social, al que estableix la disposició addicional quinzena 
de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, de supervisió i orde-
nació de les assegurances privades.

Disposició addicional sisena. Oficines de farmàcia.

Sense perjudici del que estableix aquesta Llei, la titu-
laritat de les oficines de farmàcia es regula per la norma-
tiva sanitària pròpia que els sigui aplicable.

Disposició transitòria primera. Termini d’inscripció en el 
Registre mercantil.

1. Les societats constituïdes amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei i a les quals els sigui apli-
cable d’acord amb el que disposa l’article 1.1 s’han 
d’adaptar a les previsions d’aquesta Llei i sol·licitar la 
seva inscripció, o la de l’adaptació, si s’escau, en el Regis-
tre mercantil, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

2. Transcorregut el termini que estableix l’apartat 
anterior sense haver-se complert el que s’hi disposa, no 
s’inscriu cap document en el Registre mercantil. 
S’exceptuen els títols relatius a l’adaptació a aquesta Llei, 
al cessament o la dimissió d’administradors, gerents, 
directors generals i liquidadors, i a la revocació o renún-
cia de poders, així com la dissolució de la societat i el 
nomenament de liquidadors i els assentaments ordenats 
per l’autoritat judicial o administrativa.

3. Transcorregut el termini de divuit mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei sense que hagi tingut lloc 
l’adaptació i la seva presentació en el Registre mercantil, 
la societat queda dissolta de ple dret, i el registrador mer-
cantil ha de cancel·lar immediatament d’ofici els assenta-
ments corresponents a la societat dissolta.

Disposició transitòria segona. Constitució dels registres 
de societats professionals i termini d’inscripció en 
aquests.

En el termini de nou mesos a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, els col·legis professionals i altres 
organitzacions corporatives han de tenir constituïts els 
seus respectius registres professionals. Les societats cons-
tituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
i a les quals els sigui aplicable d’acord amb el que disposa 
l’article 1.1, han de sol·licitar la inscripció en el correspo-
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nent Registre de societats professionals en el termini 
màxim d’un any a comptar de la seva constitució.

Disposició transitòria tercera. Exempcions fiscals i 
reduccions aranzelàries.

Durant el termini d’un any a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, els actes i els documents necessaris 
perquè les societats constituïdes amb anterioritat s’adaptin 
a les seves disposicions estan exempts de l’impost sobre 
transmissions patrimonials, en les modalitats d’operacions 
societàries i d’actes jurídics documentats, i gaudeixen de la 
reducció que determini el Consell de Ministres a proposta 
del de Justícia en els drets que els notaris i els registradors 
mercantils hagin de percebre com a conseqüència de 
l’aplicació dels aranzels respectius.

Disposició transitòria quarta. Règim transitori d’incom-
patibilitats professionals.

Mentre no entri en vigor el Reial decret a què es refe-
reix l’apartat 2 de la disposició final segona d’aquesta Llei, 
continuen vigents les normes sobre incompatibilitats per a 
l’exercici d’activitats professionals actualment aplicables.

Disposició derogatòria única.

Queda derogada la disposició addicional setantena de 
la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 2006.

Disposició final primera. Caràcter de la Llei.

Els preceptes d’aquesta Llei són d’aplicació plena, i es 
dicten en virtut del que disposa l’article 149.1.6a de la 
Constitució; així com, pel que fa a l’article 8, apartats 1, 2 i 
3, a l’empara de l’article 149.1.8a de la Constitució; i pel 
que fa a l’article 8, apartats 4, 5 i 6, l’article 9 i la disposició 
transitòria segona, a l’empara de l’article 149.1.8a i 18a de 
la Constitució; que declaren respectivament la competèn-
cia exclusiva de l’Estat en matèria de legislació mercantil, 
ordenació dels registres i instruments públics i bases del 
règim jurídic de les administracions públiques.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

1. S’autoritza el Consell de Ministres per dictar totes 
les disposicions d’aplicació i desplegament d’aquesta Llei 
que siguin necessàries.

2. S’autoritza en particular el Consell de Ministres 
perquè, escoltades les respectives organitzacions 
col·legials, reguli mitjançant reial decret l’exercici profes-
sional al si de les societats que tinguin per objecte 
l’exercici de diverses activitats professionals i el règim 
d’incompatibilitats que sigui aplicable a les societats pro-
fessionals i als professionals que hi exerceixin la seva 
activitat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 15 de març de 2007.

 JUAN CARLOS R.

 El president del Govern,

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 5585 LLEI 3/2007, de 15 de març, reguladora de la 
rectificació registral de la menció relativa al 
sexe de les persones. («BOE» 65, de 16-3-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei té per objecte regular els requisits neces-
saris per accedir al canvi de la inscripció relativa al sexe 
d’una persona en el Registre civil, quan la inscripció no es 
correspon amb la seva vertadera identitat de gènere. 
També preveu el canvi del nom propi perquè no sigui dis-
cordant amb el sexe reclamat.

La transsexualitat, considerada com un canvi de la 
identitat de gènere, ha estat àmpliament estudiada per la 
medicina i la psicologia. Es tracta d’una realitat social que 
requereix una resposta del legislador, perquè la inicial 
assignació registral del sexe i del nom propi pugui ser 
modificada, amb la finalitat de garantir el lliure desenvo-
lupament de la personalitat i la dignitat de les persones la 
identitat de gènere de les quals no es correspon amb el 
sexe amb què inicialment van ser inscrites.

D’acord amb la regulació que estableix aquesta Llei, 
la rectificació registral del sexe i el canvi del nom es diri-
geixen a constatar com un fet cert el canvi produït de la 
identitat de gènere, de manera que quedin garantides la 
seguretat jurídica i les exigències de l’interès general. Per 
això, el canvi d’identitat s’ha d’acreditar degudament, i la 
rectificació registral s’ha de portar a terme d’acord amb 
la regulació dels expedients governatius del Registre 
civil.

Mitjançant aquesta Llei, Espanya s’afegeix als països 
del nostre entorn que tenen una legislació específica que 
dóna cobertura i seguretat jurídica a la necessitat de la 
persona transsexual, adequadament diagnosticada, de 
veure corregida l’assignació registral inicial del seu sexe, 
assignació contradictòria amb la identitat de gènere, així 
com a tenir un nom que no sigui discordant amb la seva 
identitat.

Finalment, es reforma mitjançant aquesta Llei l’article 
54 de la Llei del Registre civil de 8 de juny de 1957. Per 
garantir el dret de les persones a la lliure elecció del nom 
propi, es deroga la prohibició d’inscriure com a nom propi 
els diminutius o variants familiars i col·loquials que no 
hagin assolit substantivitat.

Article 1. Legitimació.

1. Qualsevol persona de nacionalitat espanyola, 
major d’edat i amb capacitat suficient per fer-ho, pot 
sol·licitar la rectificació de la menció registral del sexe.

La rectificació del sexe comporta el canvi del nom 
propi de la persona, als efectes que no sigui discordant 
amb el seu sexe registral.

2. Així mateix, la persona interessada pot incloure a 
la sol·licitud la petició del trasllat total del foli registral.

Article 2. Procediment.

1. La rectificació de la menció registral del sexe s’ha 
de tramitar i acordar de conformitat amb les disposicions 
d’aquesta Llei, d’acord amb les normes que estableix la 


