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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5614 Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats 

mercantils.

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.

PREÀMBUL

I

En el continuat procés de perfeccionament del dret de les societats mercantils, un 
sector de l’ordenament jurídic en permanent evolució, aquesta Llei té una importància 
singular.

En primer lloc, per l’especial sensibilitat per respondre adequadament al creixent 
procés d’internacionalització dels operadors econòmics. En aquest sentit, a fi de garantir 
l’efectivitat del mercat interior de la Unió Europea, s’incorpora a la legislació espanyola la 
Directiva 2005/56/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2005, 
relativa a les fusions transfrontereres de les societats de capital; i juntament amb aquesta, 
la Directiva 2007/63/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre de 2007, 
per la qual es modifiquen les directives 78/855/CEE i 82/891/CEE del Consell, pel que fa 
al requisit de presentació d’un informe d’un perit independent en cas de fusió o escissió de 
societats anònimes. Encara que la pràctica espanyola coneixia fusions transfrontereres 
entre societats sotmeses a lleis de diferents estats membres de la Unió Europea, la 
incorporació de la Directiva és la vía per harmonitzar aquestes complexes operacions, que 
la Llei, per cert, reconeixent la importància d’aquest procés d’internacionalització, no limita 
a l’àmbit comunitari en preveure expressament les fusions de societats espanyoles amb 
societats extracomunitàries, les quals es regeixen per les respectives lleis personals. Però, 
a més, aquesta projecció internacional es manifesta en la regulació —per primera vegada 
en el dret espanyol— del trasllat del domicili de societats mercantils espanyoles a l’estranger 
i el trasllat a territori espanyol del domicili de societats constituïdes conforme a la llei d’altres 
estats, per facilitar així la mobilitat societària. Seguint la pauta iniciada pel Reglament CE 
nombre 2157/2001 del Consell, de 8 d’octubre de 2001, pel qual s’aprova l’Estatut de la 
societat anònima europea (article 8) i, en el dret intern, per la Llei 19/2005, de 14 de 
novembre, sobre la societat anònima europea domiciliada a Espanya (que, entre d’altres, 
va introduir al text refós de la Llei de societats anònimes els articles 315 i 316), es presta 
atenció a aquesta modificació tan important de l’element bàsic de connexió a la llei de 
l’Estat i s’estableix un ponderat sistema de tutela dels socis i dels creditors.

En segon lloc, la importància de la Llei es manifesta en la unificació i en l’ampliació del 
règim jurídic de les anomenades «modificacions estructurals», enteses com les alteracions 
de la societat que van més enllà de les simples modificacions estatutàries perquè afecten 
l’estructura patrimonial o personal de la societat, i que, per tant, inclouen la transformació, 
la fusió, l’escissió i la cessió global d’actiu i passiu. També es regula en la present norma 
el trasllat internacional del domicili social que, tot i que no sempre presenta les 
característiques que permetin englobar-lo dins la categoria de modificacions estructurals, 
les seves conseqüències tan rellevants en el règim aplicable a la societat aconsellen la 
seva inclusió en el mateix text legal. La unificació és específica de la normativa sobre 
transformació de societats mercantils, el règim de les quals, dividit fins ara entre la Llei de 
societats anònimes i la més moderna Llei de societats de responsabilitat limitada, 
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s’actualitza, alhora que es dilata el perímetre de les transformacions possibles. La molt 
àmplia concepció de la Llei 2/1995, de 23 de març, ha acabat per imposar-se sobre la molt 
més restrictiva de la Llei de societats anònimes, estenent-se així sensiblement el perímetre 
de les transformacions possibles a l’impuls de les necessitats de la realitat.

Quant a l’ampliació, destaca l’ingrés de la cessió global d’actiu i passiu entre aquestes 
modificacions estructurals, trencant amb aquella concepció que limitava aquesta operació a 
l’àmbit propi de la liquidació i, alhora, proporcionant un instrument legislatiu més per a la 
transmissió d’empreses. Ara, la Llei permet que una societat transmeti en bloc tot el seu 
patrimoni a una altra o altres per successió universal a canvi d’una contraprestació que no pot 
consistir en accions, participacions o quotes del cessionari. En aquests casos, la tutela del soci 
es persegueix a través de la informació que facilita el projecte de cessió global i a través del 
submissió de l’acord a alguns requisits establerts per a l’adopció de l’acord de fusió; i la tutela 
dels creditors s’articula a través del dret d’oposició i de la responsabilitat solidària del cessionari 
o cessionaris fins al límit de l’actiu net atribuït a cadascun d’ells en la cessió.

La incorporació de la Directiva sobre fusions transfrontereres ha estat una ocasió per 
revisar el règim jurídic de la fusió i de l’escissió, a fi d’incloure en el règim general les 
normes procedents de la Directiva 2005/56/CE, de 26 d’octubre de 2005, que no són 
conseqüència de l’«element transfronterer»; i, sobretot, a fi d’utilitzar les possibilitats que 
ofereixen la 3a i la 6a directives —la Directiva 78/855/CEE, de 9 d’octubre de 1978, i la 
Directiva 82/891/CEE, de 17 de desembre de 1982—, incorporades per la Llei 19/1989, de 
25 de juliol. En aquest sentit, en matèria de fusió, destaquen la regulació de l’absorció 
d’una societat íntegrament participada, la d’una societat participada al noranta per cent i 
també la d’aquella operació mitjançant la qual una societat s’extingeix i transmet en bloc el 
patrimoni a la societat que té la totalitat de les accions, participacions o quota corresponents 
a aquella, és a dir, sense atribució d’aquestes als socis de la successora. I, en matèria 
d’escissió, sobresurt l’ingrés en el dret substantiu de societats mercantils de la figura de la 
segregació, juntament amb les ja regulades operacions d’escissió total i parcial; i l’aplicació 
de les normes de l’escissió a aquella operació mitjançant la qual una societat transmet en 
bloc una part del patrimoni social a una altra de nova creació, i rep directament a canvi 
totes les accions, participacions o quotes de soci d’aquesta societat.

II

Tot i que el règim jurídic d’aquestes operacions societàries té com a model subjacent el de 
les societats de capital, es tracta d’una normativa general mercantil sobre modificacions 
estructurals de les societats i, com a llei general mercantil, aplicable a qualsevol societat 
d’aquesta naturalesa, amb independència de la forma o del tipus social, llevat que expressament 
s’estableixi el contrari, com passa en tractar les fusions transfrontereres intracomunitàries. 
Aquest caràcter general, unit a l’extensió de l’articulat, explica que s’hagi optat per una llei 
específica —de la mateixa manera que han fet en casos semblants altres estats membres de 
la Unió Europea—, en comptes d’incloure la matèria regulada en el Codi de comerç o en el text 
refós de la Llei de societats anònimes, als qual s’haurien de remetre les altres lleis especials. 
Constitueix una solució transitòria a l’espera que es refonguin i s’harmonitzin en la seva totalitat 
les diferents lleis que en aquests moments regulen el nostre dret de societats.

El legislador s’ha preocupat que aquesta Llei —elaborada a partir de la proposta 
redactada per la Secció de Dret Mercantil de la Comissió General de Codificació— 
s’insereixi amb harmonia en el conjunt legal de les societats mercantils, i d’aquí les 
disposicions addicionals, en algunes de les quals, amb vista a la necessària harmonització, 
s’ha aprofitat l’ocasió per actualitzar el contingut normatiu.

Per complir l’exigència d’incorporació de l’article 16 de la Directiva 2005/56/CE, en una 
matèria tan important i tècnicament tan complexa com la de la participació dels treballadors 
en la societat resultant de la fusió transfronterera, s’ha optat per integrar una disposició 
general en aquesta Llei i modificar, a través de la disposició final tercera, la Llei 31/2006, 
de 18 d’octubre, sobre implicació dels treballadors en les societats anònimes i cooperatives 
europees, introduint un nou títol IV sobre disposicions aplicables a les fusions 
transfrontereres intracomunitàries de societats de capital.
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III

A més de la incorporació de la Directiva sobre fusions transfrontereres de les societats 
de capital, aquesta Llei incorpora la Directiva 2006/68/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 6 de setembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 77/91/CEE del 
Consell, pel que fa a la constitució de la societat anònima, així com el manteniment i les 
modificacions del seu capital. A les disposicions finals es fa una nova redacció d’alguns 
articles de les lleis de societats de capital i se n’afegeixen altres de nous per adequar la 
legislació espanyola a aquests postulats de més flexibilitat que han servit de fonament a 
l’àmpliament discutida modificació de la segona Directiva. Certament, la Directiva 2006/68/
CE és una directiva de transició a l’espera que fructifiquin alternatives al sistema de tutela 
tradicional dels creditors socials i dels mateixos accionistes –que gira al voltant del capital 
social– i s’introdueixin instruments tècnics eficaços que redueixin les «càrregues 
administratives» que són connaturals a aquest sistema vigent de tutela; i, alhora, és una 
directiva de transacció entre els defensors dels principis que van inspirar la segona Directiva 
i els qui en propugnen una substitució completa. Es tracta, doncs, de la primera etapa d’un 
procés la durada i el futur del qual són difícils de preveure. En realitat, la contraposició entre 
aquest sistema tradicional i els instruments alternatius constitueix un tema obert en el qual, 
més que qüestions de preferència entre tècniques diferents de protecció, hi estan latents 
concepcions molt diferents sobre l’organització i el funcionament de les societats de capital.

IV
Més enllà dels compromisos d’harmonització, la Llei introdueix altres modificacions en el 

règim de les aportacions no dineràries, amb l’addició d’importants excepcions a l’exigència 
d’informe de l’expert independent, i en el règim de l’autocartera i de l’assistència financera, 
on és palès aquell postulat legislatiu de més flexibilitat. Alhora, el legislador espanyol ha 
considerat oportú introduir alguna norma de la Directiva 77/91/CEE, de 13 de desembre de 
1976, com el principi d’igualtat de tracte, fins ara considerat un principi implícit, i adequar la 
redacció d’altres normes directament relacionades amb les que havien de ser objecte 
d’incorporació, i ha aprofitat l’oportunitat, finalment, per adequar el règim del dret de 
subscripció preferent i de les obligacions convertibles al pronunciament de la Sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 18 de desembre de 2008.

V

Finalment, com que la necessitat de perfeccionament d’un sector tan sensible com 
l’ordenament societari s’ha d’acompanyar d’un esforç de racionalització normativa, aquesta 
Llei representa una solució transitòria a l’espera que arribi el moment oportú per a una 
codificació o, almenys, per a una compilació del dret de les societats mercantils en un cos 
legal unitari en concepcions bàsiques, que suposi la derogació del notablement envellit 
títol I del llibre II del Codi mercantil de 1885. En aquesta transició i avanç s’ha de situar la 
disposició final setena, que habilita el Govern perquè procedeixi a refondre en un únic text 
legal les lleis reguladores de les societats de capital (societats anònimes, societats de 
responsabilitat limitada i societats comanditàries per accions), regularitzant, aclarint i 
harmonitzant els textos legals que hagin de ser refosos.

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals
Article 1. Àmbit objectiu.

Aquesta Llei té per objecte la regulació de les modificacions estructurals de les societats 
mercantils, consistents en la transformació, fusió, escissió o cessió global d’actiu i passiu, 
inclòs el trasllat internacional del domicili social.

Article 2. Àmbit subjectiu.

Aquesta Llei és aplicable a totes les societats que tinguin la consideració de mercantils, 
o bé per la naturalesa del seu objecte, o bé per la forma de la seva constitució.
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Les modificacions estructurals de les societats cooperatives, així com el trasllat 
internacional del seu domicili social, es regeixen pel seu específic règim legal.

TÍTOL I

De la transformació

CAPÍTOL I

Disposicions generals
Article 3. Concepte.

En virtut de la transformació una societat adopta un tipus social diferent i conserva la 
personalitat jurídica.

Article 4. Supòsits de possible transformació.

1. Una societat mercantil inscrita es pot transformar en qualsevol altre tipus de 
societat mercantil.

2. Una societat mercantil inscrita, així com una agrupació europea d’interès econòmic, 
es poden transformar en agrupació d’interès econòmic. Igualment una agrupació d’interès 
econòmic es pot transformar en qualsevol tipus de societat mercantil i en agrupació 
europea d’interès econòmic.

3. Una societat civil es pot transformar en qualsevol tipus de societat mercantil.
4. Una societat anònima es pot transformar en societat anònima europea. Igualment, 

una societat anònima europea es pot transformar en societat anònima.
5. Una societat cooperativa es pot transformar en societat mercantil, i una societat 

mercantil inscrita, en societat cooperativa.
6. Una societat cooperativa es pot transformar en societat cooperativa europea, i una 

societat cooperativa europea es pot transformar en societat cooperativa.

Article 5. Transformació de societats en liquidació.

Una societat en liquidació es pot transformar sempre que no hagi començat la distribució 
del seu patrimoni entre els socis.

Article 6. Transformacions entre societat anònima i societat anònima europea.

La transformació de societats anònimes en societats anònimes europees i viceversa 
es regeix pel que disposa el Reglament (CE) número 2157/2001 i per les normes que el 
despleguen, i pel que disposa la Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació dels 
treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees.

Article 7. Transformació de societat cooperativa.

1. La transformació d’una societat cooperativa en un altre tipus social o d’aquest en 
aquella es regeix pel que fa als requisits i efectes de la transformació de la societat 
cooperativa per la legislació que li sigui aplicable.

2. La transformació de societats cooperatives en societats cooperatives europees i 
viceversa es regeix pel que disposen el Reglament (CE) número 1435/2003 i per les 
normes que el despleguen.

CAPÍTOL II

Acord de transformació

Article 8. Acord de transformació.

La transformació de la societat ha de ser acordada necessàriament per la junta de 
socis.
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Article 9. Informació als socis.

1. En convocar la junta en què s’hagi de deliberar sobre l’acord de transformació, els 
administradors han de posar en el domicili social, a disposició dels socis, que poden 
demanar el seu lliurament o l’enviament gratuït, fins i tot per mitjans electrònics, els 
documents següents:

1r L’informe dels administradors que expliqui i justifiqui els aspectes jurídics i 
econòmics de la transformació, i indiqui així mateix les conseqüències que té per als socis, 
així com el seu eventual impacte de gènere en els òrgans d’administració i incidència, si 
s’escau, en la responsabilitat social de l’empresa.

2n El balanç de la societat a transformar, que ha d’estar tancat dins els sis mesos 
anteriors a la data prevista per a la reunió, juntament amb un informe sobre les modificacions 
patrimonials significatives que hagin pogut tenir lloc amb posterioritat a aquest.

3r L’informe de l’auditor de comptes sobre el balanç presentat, quan la societat que 
es transformi estigui obligada a sotmetre els comptes a auditoria.

4t El projecte d’escriptura social o estatuts de la societat que resulti de la transformació, 
així com, si s’escau, altres pactes socials que hagin de constar en un document públic.

2. Els administradors de la societat estan obligats a informar la junta de socis a la 
qual se sotmeti l’aprovació de la transformació, sobre qualsevol modificació important de 
l’actiu o del passiu esdevinguda entre la data de l’informe justificatiu de la transformació i 
del balanç posats a disposició dels socis i la data de la reunió de la junta.

3. No és necessària la posada a disposició o enviament de la informació a què es 
refereix l’apartat primer quan l’acord de transformació s’adopti en junta universal i per 
unanimitat.

Article 10. Requisits de l’acord de transformació.

1. L’acord de transformació s’ha d’adoptar amb els requisits i les formalitats establerts 
en el règim de la societat que es transforma.

2. L’acord ha d’incloure l’aprovació del balanç de la societat presentat per a la 
transformació, amb les modificacions que, si s’escau, siguin procedents, així com de les 
mencions exigides per a la constitució de la societat el tipus de la qual s’adopti.

Article 11. Subsistència de les obligacions dels socis.

1. La transformació per si sola no allibera els socis del compliment de les seves 
obligacions davant la societat.

2. Si el tipus social en què es transforma la societat exigeix el desemborsament 
íntegre del capital social, s’ha de procedir al desemborsament amb caràcter previ a l’acord 
de transformació o, si s’escau, a una reducció de capital amb finalitat de condonació de 
dividends passius. En el primer cas, la realitat dels desemborsaments efectuats s’ha 
d’acreditar davant el notari autoritzant de l’escriptura pública i els documents acreditatius 
s’hi han d’incorporar en original o testimoni.

Article 12. Participació dels socis a la societat transformada.

1. L’acord de transformació no pot modificar la participació social dels socis si no és 
amb el consentiment de tots els qui romanguin a la societat.

2. En el cas d’una societat amb un o més socis industrials que es transformi en un tipus 
social en el qual no existeixin aquests socis, la participació d’aquests en el capital de la nova 
societat transformada ha de ser la que correspongui a la quota de participació que els hagi 
estat assignada en l’escriptura de constitució de la societat o, si no, la que acordin entre tots els 
socis, i s’ha de reduir proporcionalment en tots dos casos la participació dels altres socis.

La subsistència, si s’escau, de l’obligació personal del soci industrial a la societat una 
vegada transformada exigeix sempre el consentiment del soci i s’ha d’instrumentar com a 
prestació accessòria en les condicions que s’estableixin en els estatuts socials.
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Article 13. Societats que tinguin emeses obligacions o altres valors.

La transformació d’una societat que tingui emeses obligacions o altres valors en un 
altre tipus social al qual no li estigui permès emetre’ls i la d’una societat anònima que tingui 
emeses obligacions convertibles en accions en un altre tipus social diferent, només es 
poden acordar si prèviament s’ha procedit a l’amortització o a la conversió, si s’escau, de 
les obligacions emeses.

Article 14. Publicació de l’acord de transformació.

1. L’acord de transformació s’ha de publicar una vegada en el «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» i en un dels diaris de més circulació de la província en què la societat 
tingui el domicili.

2. La publicació no és necessària si l’acord es comunica individualment per escrit a 
tots els socis i, si s’escau, als titulars de drets especials diferents de les accions, 
participacions o quotes que no es puguin mantenir després de la transformació, a través 
d’un procediment que asseguri la recepció d’aquell en el domicili que consti a la 
documentació de la societat, així com a tots els creditors en els domicilis que hagin posat 
en coneixement de la societat o, si no, en els seus domicilis legals.

Article 15. Dret de separació dels socis.

1. Els socis que no hagin votat a favor de l’acord es poden separar de la societat que 
es transforma, de conformitat amb el que es disposa per a les societats de responsabilitat 
limitada.

2. Els socis que per efecte de la transformació hagin d’assumir una responsabilitat 
personal pels deutes socials i no hagin votat a favor de l’acord de transformació queden 
automàticament separats de la societat, si no s’adhereixen fefaentment a l’acord dins el 
termini d’un mes a comptar de la data de la seva adopció quan hagin assistit a la junta de 
socis, o des de la comunicació d’aquest acord quan no hi hagin assistit. La valoració de les 
parts socials corresponents als socis que se separin s’ha de fer de conformitat amb el que 
es disposa per a les societats de responsabilitat limitada.

Article 16. Titulars de drets especials.

1. La transformació no pot tenir lloc si, dins del mes següent a la publicació en el 
«Butlletí Oficial del Registre Mercantil» de l’acord d’aquesta o de l’enviament de la 
comunicació individual per escrit, s’hi oposin titulars de drets especials diferents de les 
accions, de les participacions o de les quotes que no es puguin mantenir després de la 
transformació.

2. Aquesta oposició no produeix cap efecte si la fa un soci que hagi votat a favor de 
la transformació.

Article 17. Modificacions addicionals a la transformació.

1. La transformació de la societat pot anar acompanyada de la incorporació de nous 
socis.

2. Quan la transformació vagi acompanyada de la modificació de l’objecte, el domicili, 
el capital social o altres aspectes de l’escriptura o dels estatuts, s’han d’observar els 
requisits específics d’aquestes operacions de conformitat amb les disposicions que regeixin 
el nou tipus social.

CAPÍTOL III

De la inscripció de la transformació

Article 18. Escriptura pública de transformació.

1. L’escriptura pública de transformació ha de ser atorgada per la societat i per tots 
els socis que passin a respondre personalment dels deutes socials.
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2. A més de les mencions exigides per a la constitució de la societat el tipus de la qual 
s’adopti, l’escriptura pública de transformació ha de contenir la relació de socis que hagin 
fet ús del dret de separació i el capital que representin, així com la quota, les accions o les 
participacions que s’atribueixin a cada soci a la societat transformada.

3. Si les normes sobre la constitució de la societat el tipus de la qual s’adopti així ho 
exigeixen, s’ha d’incorporar a l’escriptura l’informe dels experts independents sobre el 
patrimoni social.

Article 19. Eficàcia de la transformació.

L’eficàcia de la transformació queda supeditada a la inscripció de l’escriptura pública 
en el Registre mercantil.

Article 20. Impugnació de la transformació.

Una vegada inscrita, la transformació pot ser impugnada en el termini de tres mesos.

CAPÍTOL IV

Efectes de la transformació sobre la responsabilitat dels socis

Article 21. Responsabilitat dels socis pels deutes socials.

1. Els socis que en virtut de la transformació assumeixin responsabilitat personal i 
il·limitada pels deutes socials responen de la mateixa manera dels deutes anteriors a la 
transformació.

2. Llevat que els creditors socials hagin consentit expressament la transformació, 
subsisteix la responsabilitat dels socis que responien personalment dels deutes de la 
societat transformada pels deutes socials contrets amb anterioritat a la transformació de la 
societat. Aquesta responsabilitat prescriu al cap de cinc anys a comptar de la publicació de 
la transformació en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

TÍTOL II

De la fusió

CAPÍTOL I

De la fusió en general

Secció 1a Disposicions generals

Article 22. Concepte.

En virtut de la fusió, dues o més societats mercantils inscrites s’integren en una única 
societat mitjançant la transmissió en bloc dels seus patrimonis i l’atribució als socis de les 
societats que s’extingeixen d’accions, participacions o quotes de la societat resultant, que 
pot ser de nova creació o una de les societats que es fusionen.

Article 23. Classes de fusió.

1. La fusió en una nova societat implica l’extinció de cadascuna de les societats que 
es fusionen i la transmissió en bloc dels respectius patrimonis socials a la nova entitat, que 
adquireix per successió universal els drets i les obligacions d’aquelles.

2. Si la fusió ha de resultar de l’absorció d’una o més societats per una altra existent, 
aquesta adquireix per successió universal els patrimonis de les societats absorbides, que 
s’extingeixen, augmentant, si s’escau, el capital social de la societat absorbent en la 
quantia que sigui procedent.
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Article 24. Continuïtat en la participació.

1. Els socis de les societats extingides s’integren a la societat resultant de la fusió, i 
reben un nombre d’accions o participacions, o una quota, en proporció a la seva respectiva 
participació en aquelles societats.

2. En el cas d’una societat amb un o més socis industrials que es fusioni en una altra 
en la qual no puguin existir aquests socis, la participació d’aquests en el capital de la 
societat resultant de la fusió es determina atribuint a cadascun d’ells la participació en el 
capital de la societat extingida corresponent a la quota de participació que li hagi estat 
assignada en l’escriptura de constitució o, si no, la que acordin entre tots els socis de 
l’esmentada societat, i s’ha de reduir proporcionalment en tots dos casos la participació 
dels altres socis.

La subsistència, si s’escau, de l’obligació personal del soci industrial a la societat que 
resulti de la fusió, exigeix sempre el consentiment del soci i s’ha d’instrumentar com a 
prestació accessòria quan no hi pugui haver socis industrials.

Article 25. Tipus de bescanvi.

1. En les operacions de fusió el tipus de bescanvi de les accions, participacions o 
quotes de les societats que hi participen s’ha d’establir sobre la base del valor real del seu 
patrimoni.

2. Quan sigui convenient per ajustar el tipus de bescanvi, els socis poden rebre, a 
més, una compensació en diners que no excedeixi el deu per cent del valor nominal de les 
accions, de les participacions o del valor comptable de les quotes atribuïdes.

Article 26. Prohibició de bescanvi de participacions pròpies.

Les accions, participacions o quotes de les societats que es fusionen, que estiguin en 
poder de qualsevol d’aquestes o en poder d’altres persones que actuïn en nom propi, però 
per compte d’aquestes societats, no es poden bescanviar per accions, participacions o 
quotes de la societat resultant de la fusió i, si s’escau, han de ser amortitzades o 
extingides.

Article 27. Règim jurídic de la fusió.

1. La fusió de dues o més societats mercantils inscrites sotmeses a la llei espanyola 
es regeix pel que estableix aquesta Llei.

2. La fusió de societats mercantils de diferent nacionalitat es regeix pel que estableixen 
les respectives lleis personals, sense perjudici del que estableix el capítol II sobre fusions 
transfrontereres intracomunitàries i, si s’escau, del règim aplicable a les societats anònimes 
europees.

Article 28. Fusió de societats en liquidació.

Les societats en liquidació es poden fusionar amb altres sempre que no hagi començat 
la distribució del seu patrimoni entre els socis.

Article 29. Aplicació de legislació sectorial.

Són aplicables a les fusions de societats mercantils els requisits que, si s’escau, 
s’exigeixin a la legislació sectorial.

Secció 2a Del projecte de fusió

Article 30. Projecte comú de fusió.

1. Els administradors de cadascuna de les societats que participin en la fusió han de 
redactar i subscriure un projecte comú de fusió. Si falta la signatura d’algun d’ells, s’ha 
d’assenyalar al final del projecte, amb indicació de la causa.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 82  Dissabte 4 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 9

2. Una vegada subscrit el projecte comú de fusió, els administradors de les societats 
que es fusionin s’han d’abstenir de fer qualsevol mena d’acte o de concloure qualsevol 
contracte que pugui comprometre l’aprovació del projecte o modificar substancialment la 
relació de bescanvi de les accions, participacions o quotes.

3. El projecte de fusió queda sense efecte si no ha estat aprovat per les juntes de 
socis de totes les societats que participin en la fusió dins els sis mesos següents a la seva 
data.

Article 31. Contingut del projecte comú de fusió.

El projecte comú de fusió ha de contenir, almenys, les mencions següents:

1a La denominació, el tipus social i el domicili de les societats que es fusionen i de la 
societat resultant de la fusió, així com les dades identificadores de la inscripció d’aquelles 
en el Registre mercantil.

2a El tipus de bescanvi de les accions, participacions o quotes, la compensació 
complementària en diners que s’hagi previst i, si s’escau, el procediment de bescanvi.

3a La incidència que la fusió hagi de tenir sobre les aportacions d’indústria o en les 
prestacions accessòries en les societats que s’extingeixen i les compensacions que s’hagin 
d’atorgar, si s’escau, als socis afectats a la societat resultant.

4a Els drets que s’hagin d’atorgar a la societat resultant als qui tinguin drets especials 
o als tenidors de títols diferents dels representatius de capital o les opcions que se’ls 
ofereixin.

5a Els avantatges de qualsevol mena que s’hagin d’atribuir a la societat resultant als 
experts independents que hagin d’intervenir, si s’escau, en el projecte de fusió, així com 
els administradors de les societats que es fusionen, de l’absorbent o de la nova societat.

6a La data a partir de la qual els titulars de les noves accions, participacions o quotes 
tenen dret a participar en els guanys socials i qualssevol peculiaritats relatives a aquest 
dret.

7a La data a partir de la qual la fusió té efectes comptables d’acord amb el que 
disposa el Pla general de comptabilitat.

8a Els estatuts de la societat resultant de la fusió.
9a La informació sobre la valoració de l’actiu i el passiu del patrimoni de cada societat 

que es transmeti a la societat resultant.
10a Les dates dels comptes de les societats que es fusionen que s’utilitzen per 

establir les condicions en què es fa la fusió.
11a Les possibles conseqüències de la fusió sobre l’ocupació, així com el seu 

eventual impacte de gènere en els òrgans d’administració i la incidència, si s’escau, en la 
responsabilitat social de l’empresa.

Article 32. Publicitat.

1. Els administradors estan obligats a presentar un exemplar del projecte comú de 
fusió per al seu dipòsit en el Registre mercantil corresponent a cadascuna de les societats 
que participen en la fusió. Efectuats el dipòsit i la qualificació del registrador, aquest ha de 
comunicar al registrador mercantil central, per a la seva publicació immediata en el «Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil», el fet del dipòsit i la data en què hagi tingut lloc. La publicació 
de la convocatòria de les juntes de socis que hagin de resoldre sobre la fusió no es pot fer 
abans que hagi quedat fet el dipòsit, llevat que es tracti de la celebració de junta 
universal.

2. En l’anunci en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» han de constar la 
denominació, el tipus social i el domicili de les societats que es fusionen, així com les 
dades registrals.

Article 33. Informe dels administradors sobre el projecte de fusió.

Els administradors de cadascuna de les societats que participen en la fusió han 
d’elaborar un informe on s’expliqui i es justifiqui detalladament el projecte comú de fusió en 
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els aspectes jurídics i econòmics, amb especial referència al tipus de bescanvi de les 
accions, participacions o quotes i a les especials dificultats de valoració que hi puguin 
haver, així com les implicacions de la fusió per als socis, els creditors i els treballadors.

Article 34. Informe d’experts sobre el projecte de fusió.

1. Quan la societat resultant de la fusió sigui anònima o comanditària per accions, 
els administradors de cadascuna de les societats que es fusionen han de sol·licitar al 
registrador mercantil corresponent al domicili social, el nomenament d’un o diversos 
experts independents i diferents, perquè, per separat, emetin informe sobre el projecte 
comú de fusió.

No obstant això, els administradors de totes les societats que es fusionen a què es 
refereix l’apartat anterior poden demanar al registrador mercantil que designi un o diversos 
experts per a l’elaboració d’un únic informe. La competència per al nomenament correspon 
al registrador mercantil del domicili social de la societat absorbent o del que figuri en el 
projecte comú de fusió com a domicili de la nova societat.

2. Els experts nomenats poden obtenir de les societats que participen en la fusió, 
sense cap limitació, totes les informacions i documents que considerin útils i procedir a 
totes les verificacions que considerin necessàries.

3. En el seu informe han de manifestar, en tot cas, si està justificat o no el tipus de 
bescanvi de les accions, participacions o quotes dels socis en les societats que 
s’extingeixen; quins han estat els mètodes seguits per establir-lo; si els mètodes són 
adequats, i han d’esmentar els valors als quals condueixen i les dificultats especials de 
valoració, si n’hi ha.

Els experts també han de manifestar si el patrimoni aportat per les societats que 
s’extingeixen és igual, almenys, al capital de la nova societat o a l’augment del capital de 
l’absorbent, segons els casos.

4. La responsabilitat dels experts es regeix pel que es disposa per a l’auditor de 
comptes de la societat, i en queda exonerat si acredita que ha aplicat la diligència i els 
estàndards propis de l’actuació que li hagi estat encomanada.

5. No és necessari l’informe d’experts independents sobre el projecte comú de fusió 
quan així ho hagi acordat la totalitat dels socis amb dret de vot i, si s’escau, dels qui 
d’acord amb la llei o els estatuts puguin exercir legítimament el dret de vot, de cadascuna 
de les societats que intervenen en la fusió o si es tracta de societats íntegrament 
participades, de conformitat amb l’article 49.1.2n d’aquesta Llei.

Article 35. Fusió posterior a una adquisició de societat amb endeutament de l’adquirent.

En cas de fusió entre dues o més societats, si alguna d’aquestes ha contret deutes en 
els tres anys immediatament anteriors per adquirir el control d’una altra que participi en 
l’operació de fusió o per adquirir actius d’aquesta essencials per a la seva normal explotació 
o que siguin importants pel seu valor patrimonial, són aplicables les regles següents:

1a El projecte de fusió ha d’indicar els recursos i els terminis previstos per a la satisfacció 
per la societat resultant dels deutes contrets per a l’adquisició del control o dels actius.

2a L’informe dels administradors sobre el projecte de fusió ha d’indicar les raons que 
hagin justificat l’adquisició del control o dels actius i que justifiquin, si s’escau, l’operació de 
fusió i ha de contenir un pla econòmic i financer, on constin els recursos i la descripció dels 
objectius que es pretenen aconseguir.

3a L’informe dels experts sobre el projecte de fusió ha de contenir un judici sobre la 
raonabilitat de les indicacions a què es refereixen els dos números anteriors, i determinar 
a més si hi ha assistència financera.

En aquests supòsits és necessari l’informe d’experts, fins i tot quan es tracti d’acord 
unànime de fusió.
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Secció 3a Del balanç de fusió

Article 36. Balanç de fusió.

1. L’últim balanç d’exercici aprovat es pot considerar balanç de fusió, sempre que 
hagi estat tancat dins els sis mesos anteriors a la data del projecte de fusió.

Si el balanç anual no compleix aquest requisit, és necessari elaborar un balanç tancat 
amb posterioritat al primer dia del tercer mes precedent a la data del projecte de fusió, 
seguint els mateixos mètodes i criteris de presentació de l’últim balanç anual.

2. En els dos casos es poden modificar les valoracions contingudes en l’últim balanç 
tenint en compte les modificacions importants del valor raonable que no apareguin en els 
assentaments comptables.

Article 37. Verificació i aprovació del balanç.

El balanç de fusió i les modificacions de les valoracions que contingui han de ser 
verificats per l’auditor de comptes de la societat, quan hi hagi l’obligació d’auditar, i han de 
ser sotmesos a l’aprovació de la junta de socis que resolgui sobre la fusió i a aquests 
efectes s’ha d’esmentar expressament en l’ordre del dia de la junta.

Article 38. Impugnació del balanç de fusió.

La impugnació del balanç de fusió no pot suspendre per si sola l’execució de la fusió.
A sol·licitud del soci que es consideri perjudicat per la relació de bescanvi establerta, 

es pot sotmetre al registrador mercantil del domicili social la designació d’un expert 
independent que fixi la quantia de la indemnització compensatòria, sempre que així s’hagi 
previst en els estatuts o decidit expressament per les juntes que acordin la fusió o escissió 
de societats. La sol·licitud al registrador mercantil s’ha de fer en el termini d’un mes a 
comptar de la data de la publicació de l’acord de fusió o escissió en el «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» i s’ha de substanciar per les regles establertes en el Reglament del 
Registre mercantil.

Secció 4a De l’acord de fusió

Article 39. Informació sobre la fusió.

1. En publicar o comunicar individualment, per qualsevol mitjà que n’asseguri la 
recepció, la convocatòria de la junta a la qual s’ha de sotmetre l’aprovació del projecte de 
fusió, s’han de posar a disposició dels socis, obligacionistes i titulars de drets especials, 
així com dels representants dels treballadors per al seu examen en el domicili social, els 
documents següents:

1r El projecte comú de fusió.
2n Els informes dels administradors de cadascuna de les societats sobre el projecte 

de fusió.
3r Els informes dels experts independents, quan la societat resultant de la fusió sigui 

anònima o comanditària per accions, sempre que siguin legalment necessaris.
4t Els comptes anuals i els informes de gestió dels tres últims exercicis, així com els 

corresponents informes dels auditors de comptes de les societats en què siguin legalment 
exigibles.

5è El balanç de fusió de cadascuna de les societats, quan sigui diferent de l’últim 
balanç anual aprovat, acompanyat de l’informe que sobre la seva verificació ha d’emetre, 
si s’escau, l’auditor de comptes de la societat.

6è Els estatuts socials vigents incorporats a escriptura pública i, si s’escau, els pactes 
rellevants que hagin de constar en un document públic.

7è El projecte d’escriptura de constitució de la nova societat o, si es tracta d’una 
absorció, el text íntegre dels estatuts de la societat absorbent o, a falta d’aquests, de 
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l’escriptura per la qual es regeixi, incloent-hi de manera destacada les modificacions que 
s’hagin d’introduir.

8è La identitat dels administradors de les societats que participen en la fusió, la data 
des de la qual ocupen els càrrecs i, si s’escau, les mateixes indicacions dels qui hagin de 
ser proposats com a administradors com a conseqüència de la fusió.

2. Els socis i els representants dels treballadors poden demanar el lliurament o 
l’enviament gratuït d’una còpia dels documents per qualsevol mitjà admès en dret.

3. Les modificacions importants de l’actiu o del passiu esdevingudes en qualsevol de 
les societats que es fusionen, entre la data de redacció del projecte de fusió i la de la 
reunió de la junta de socis que hagi d’aprovar-la, s’han de comunicar a la junta de totes les 
societats que es fusionen. A aquest efecte, els administradors de la societat en què s’hagin 
produït les modificacions les han de posar en coneixement dels administradors de les 
altres societats perquè puguin informar les respectives juntes.

Article 40. Acord de fusió.

1. La fusió ha de ser acordada necessàriament per la junta de socis de cadascuna de 
les societats que hi participin, i s’ha d’ajustar estrictament al projecte comú de fusió, amb 
els requisits i les formalitats establerts en el règim de les societats que es fusionen. 
Qualsevol acord d’una societat que modifiqui el projecte de fusió equival al rebuig de la 
proposta.

2. La publicació de la convocatòria de la junta o, si s’escau, la comunicació del 
projecte de fusió als socis, s’ha de fer amb un mes d’antelació, com a mínim, a la data 
prevista per a la celebració de la junta; ha d’incloure les mencions mínimes del projecte de 
fusió legalment exigides, i ha de fer constar el dret que correspon a tots els socis, 
obligacionistes i titulars de drets especials a examinar en el domicili social els documents 
indicats a l’article anterior, així com el d’obtenir el lliurament o l’enviament gratuïts del text 
íntegre d’aquests.

3. Quan la fusió es realitzi mitjançant la creació d’una nova societat, l’acord de fusió 
ha d’incloure les mencions legalment exigides per a la constitució d’aquella.

Article 41. Exigències especials de l’acord de fusió.

1. L’acord de fusió exigeix, a més, el consentiment de tots els socis que, per virtut de 
la fusió, passin a respondre il·limitadament dels deutes socials, així com el dels socis de 
les societats que s’extingeixin que hagin d’assumir obligacions personals a la societat 
resultant de la fusió.

2. També és necessari el consentiment individual dels titulars de drets especials 
diferents de les accions o participacions quan no gaudeixin, a la societat resultant de la 
fusió, de drets equivalents als que els corresponien a la societat extingida, si no és que la 
modificació d’aquests drets ha estat aprovada, si s’escau, per l’assemblea d’aquests 
titulars.

Article 42. Acord unànime de fusió.

Quan les societats participants o la societat resultant de la fusió no siguin anònimes o 
comanditàries per accions i l’acord de fusió hagi estat adoptat en junta de socis amb 
l’assistència o representació de tots ells i per unanimitat, no són aplicables les normes 
generals que sobre el projecte i el balanç de fusió s’estableixen a les seccions segona i 
tercera d’aquest capítol. Tampoc s’apliquen les normes relatives a la informació sobre la 
fusió previstes a l’article 39 ni les relatives a l’adopció de l’acord de fusió, a la publicació de 
la convocatòria de la junta i a la comunicació, si s’escau, als socis del projecte de fusió 
previstes als apartats 1 i 2 de l’article 40.

La inaplicació de les normes assenyalades al paràgraf anterior no restringeix els drets 
d’informació que sobre l’objecte i l’abast de la fusió, en particular sobre l’ocupació, 
corresponen als representants dels treballadors.
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Article 43. Publicació de l’acord.

1. L’acord de fusió, una vegada adoptat, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» i en un dels diaris de més circulació a les províncies en les quals 
cadascuna de les societats tingui el domicili. En l’anunci s’ha de fer constar el dret que 
assisteix els socis i creditors d’obtenir el text íntegre de l’acord adoptat i del balanç de la 
fusió, així com el dret d’oposició que correspon als creditors.

2. No és necessària la publicació a què es refereix l’apartat anterior quan l’acord es 
comuniqui individualment per escrit a tots els socis i creditors, per un procediment que 
asseguri la recepció d’aquell en el domicili que figuri en la documentació de la societat.

Article 44. Dret d’oposició dels creditors.

1. La fusió no es pot fer abans que transcorri un mes, comptat des de la data de 
publicació de l’últim anunci de l’acord pel qual s’aprova la fusió o, en cas de comunicació 
per escrit a tots els socis i creditors, de l’enviament de la comunicació a l’últim d’ells.

2. Dins aquest termini, es poden oposar a la fusió els creditors de cadascuna de les 
societats que es fusionen el crèdit dels quals hagi nascut abans de la data de publicació 
del projecte de fusió, no hagi vençut en aquell moment i fins que se’ls garanteixin aquests 
crèdits. No tenen aquest dret d’oposició a la fusió els creditors els crèdits dels quals estiguin 
suficientment garantits.

Els obligacionistes poden exercir el dret d’oposició en els mateixos termes que els 
altres creditors, llevat que la fusió hagi estat aprovada per l’assemblea d’obligacionistes.

3. En els casos en què els creditors tinguin dret a oposar-se a la fusió, aquesta no es 
pot portar a terme fins que la societat presenti una garantia a satisfacció del creditor o, en 
un altre cas, fins que notifiqui al creditor la prestació de fiança solidària a favor de la 
societat per una entitat de crèdit degudament habilitada per prestar-la, per la quantia del 
crèdit de què sigui titular el creditor, i fins que no prescrigui l’acció per exigir-ne el 
compliment.

Secció 5a De la formalització i inscripció de la fusió

Article 45. Escriptura pública de fusió.

1. Les societats que es fusionen han d’elevar l’acord de fusió adoptat a escriptura 
pública, a la qual s’ha d’incorporar el balanç de fusió d’aquelles.

2. Si la fusió es fa mitjançant la creació d’una nova societat, l’escriptura ha de contenir, 
a més, les mencions legalment exigides per a la constitució d’aquesta segons el tipus 
escollit.

Si es fa per absorció, l’escriptura ha de contenir les modificacions estatutàries que hagi 
acordat la societat absorbent amb motiu de la fusió i el nombre, la classe i la sèrie de les 
accions o les participacions o quotes que hagin de ser atribuïdes, en cada cas, a cadascun 
dels nous socis.

Article 46. Inscripció de la fusió.

1. L’eficàcia de la fusió es produeix amb la inscripció de la nova societat o, si s’escau, 
amb la inscripció de l’absorció en el Registre mercantil competent.

2. Una vegada inscrita la fusió s’han de cancel·lar els assentaments registrals de les 
societats extingides.

Secció 6a De la impugnació de la fusió

Article 47. Impugnació de la fusió.

1. Cap fusió pot ser impugnada després de la seva inscripció sempre que s’hagi fet 
de conformitat amb les previsions d’aquesta Llei. Queden estalvis, si s’escau, els drets 
dels socis i dels tercers al rescabalament dels danys i perjudicis causats.
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2. El termini per a l’exercici de l’acció d’impugnació caduca al cap de tres mesos, 
comptats des de la data en què la fusió sigui oposable a qui invoca la nul·litat.

3. La sentència que declari la nul·litat s’ha d’inscriure en el Registre mercantil, s’ha 
de publicar en el seu «Butlletí Oficial» i no afecta per si sola la validesa de les obligacions 
nascudes després de la inscripció de la fusió, a favor o a càrrec de la societat absorbent o 
de la nova societat sorgida de la fusió.

D’aquestes obligacions, quan siguin a càrrec de la societat absorbent o de la nova 
societat, n’han de respondre solidàriament les societats que van participar en la fusió.

4. Si la fusió ho es fa pel procediment de creació d’una nova societat, cal atenir-se, a 
més, al règim de nul·litat del tipus societari de què es tracti.

Secció 7a Efectes de la fusió sobre la responsabilitat dels socis

Article 48. Responsabilitat pels deutes socials anteriors a la fusió.

Llevat que els creditors socials hagin consentit de manera expressa la fusió, els socis 
responsables personalment dels deutes de les societats que s’extingeixin per la fusió 
contrets amb anterioritat a aquesta fusió, continuen responent d’aquests deutes. Aquesta 
responsabilitat prescriu al cap de cinc anys a comptar de la publicació de la fusió en el 
«Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

Secció 8a De les fusions especials

Article 49. Absorció de societat íntegrament participada.

1. Quan la societat absorbent sigui titular de forma directa o indirecta de totes les 
accions o participacions socials en què es divideixi el capital de la societat o societats 
absorbides, l’operació es pot fer sense necessitat que hi concorrin els requisits següents:

1r La inclusió en el projecte de fusió de les mencions 2a i 6a de l’article 31 i, llevat 
que es tracti de fusió transfronterera intracomunitària, les mencions 9a i 10a d’aquest 
mateix article.

2n Els informes d’administradors i experts sobre el projecte de fusió. No obstant això, 
l’informe dels administradors és necessari quan es tracti d’una fusió transfronterera 
intracomunitària.

3r L’augment de capital de la societat absorbent.
4t L’aprovació de la fusió per les juntes generals de la societat o societats 

absorbides.

2. Quan la societat absorbent sigui titular de manera indirecta de totes les accions o 
participacions socials en què es divideix el capital de la societat absorbida, a més de tenir 
en compte el que disposa l’apartat anterior, sempre és necessari l’informe d’experts a què 
es refereix l’article 34 i és exigible, si s’escau, l’augment de capital de la societat absorbent. 
Quan la fusió provoqui una disminució del patrimoni net de societats que no intervenen en 
la fusió per la participació que tenen a la societat absorbida, la societat absorbent ha de 
compensar aquestes últimes societats pel valor raonable d’aquesta participació.

Article 50. Absorció de societat participada al noranta per cent.

1. Quan la societat absorbent sigui titular directa del noranta per cent o més, però no 
de la totalitat del capital de la societat o de les societats anònimes o de responsabilitat 
limitada que hagin de ser objecte d’absorció, no són necessaris els informes d’administradors 
i d’experts sobre el projecte de fusió, sempre que en aquest cas la societat absorbent 
ofereixi als socis de les societats absorbides l’adquisició de les seves accions o participacions 
socials, estimades en el seu valor raonable, dins d’un termini determinat que no pot ser 
superior a un mes a comptar de la data de la inscripció de l’absorció en el Registre mercantil. 
No obstant això, l’informe dels administradors és necessari si es tracta d’una fusió 
transfronterera comunitària.
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2. En el projecte de fusió ha de constar el valor establert per a l’adquisició de les 
accions o participacions socials. Els socis que manifestin la voluntat de transmetre les 
accions o participacions socials a la societat absorbent, però que no estiguin d’acord amb 
el valor que per a aquestes s’hagi fet constar en el projecte, poden exercir, dins el termini 
de sis mesos des que van notificar la voluntat d’alienar les accions o participacions, les 
accions judicials corresponents per exigir que la societat les adquireixi pel valor raonable 
que es fixi en el procediment.

3. Les accions o participacions dels socis de la societat absorbida que no siguin 
adquirides han de ser bescanviades per accions o participacions pròpies que l’absorbent 
tingui en cartera. Altrament, i sempre que no s’hagi de celebrar la junta a sol·licitud de la 
minoria, els administradors estan autoritzats, si així ho preveu el projecte de fusió, a elevar 
el capital en la mesura estrictament necessària per al bescanvi.

Article 51. Junta de socis de la societat absorbent.

1. Quan la societat absorbent sigui titular directa del noranta per cent o més del 
capital social de la societat o de les societats anònimes o de responsabilitat limitada que 
hagin de ser objecte d’absorció, no és necessària l’aprovació de la fusió per la junta de 
socis de la societat absorbent, sempre que amb un mes d’antelació com a mínim a la data 
prevista per a la celebració de la junta o juntes de les societats absorbides que s’hagin de 
pronunciar sobre el projecte de fusió, o, en cas de societat íntegrament participada, a la 
data prevista per a la formalització de l’absorció, s’hagi publicat el projecte per cadascuna 
de les societats participants en l’operació amb un anunci, publicat en el «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» o en un dels diaris de més circulació a la província en les quals 
cadascuna de les societats tingui el domicili, on es faci constar el dret que correspon als 
socis de la societat absorbent i als creditors de les societats que participen en la fusió a 
examinar en el domicili social els documents indicats als números 1r, 3r i 4t de l’apartat 
primer de l’article 39, així com a obtenir el lliurament o l’enviament gratuïts del text íntegre 
d’aquests. En l’anunci també s’ha d’esmentar el dret dels socis que representin almenys 
l’u per cent del capital social a exigir la celebració de la junta de la societat absorbent per 
a l’aprovació de l’absorció, així com el dret dels creditors de la societat absorbent a 
oposar-se a la fusió en el termini d’un mes des de la publicació del projecte, en els termes 
de l’article 44 d’aquesta Llei.

2. Els administradors de la societat absorbent estan obligats a convocar la junta 
perquè aprovi l’absorció quan, dins els quinze dies següents a la publicació de l’últim dels 
anuncis a què es refereix l’apartat anterior, ho sol·licitin socis que representin, almenys, l’u 
per cent del capital social. En aquest cas, la junta ha de ser convocada per a la seva 
celebració dins els dos mesos següents a la data en què s’hagi requerit notarialment els 
administradors per convocar-la.

Article 52. Supòsits assimilats a l’absorció de societats íntegrament participades.

1. El que es disposa per a l’absorció de societats íntegrament participades és 
aplicable, en la mesura que sigui procedent, a la fusió, en qualsevol de les seves classes, 
de societats íntegrament participades de forma directa o indirecta pel mateix soci, així com 
la fusió per absorció quan la societat absorbida sigui titular de manera directa o indirecta 
de totes les accions o participacions de la societat absorbent.

2. Quan la societat absorbida sigui titular de manera indirecta de totes les accions o 
participacions socials en què es divideix el capital de la societat absorbent o quan les 
societats absorbida i absorbent estiguin participades indirectament pel mateix soci, sempre 
és necessari l’informe d’experts a què es refereix l’article 34 i és exigible, si s’escau, 
l’augment de capital de la societat absorbent. Quan la fusió provoqui una disminució del 
patrimoni net de societats que no intervenen en la fusió per la participació que tenen a la 
societat absorbent o absorbida, la societat absorbent ha de compensar les societats pel 
valor raonable d’aquesta participació.
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Secció 9a Operació assimilada a la fusió

Article 53. Operació assimilada a la fusió.

També constitueix una fusió l’operació mitjançant la qual una societat s’extingeix i 
transmet en bloc el seu patrimoni a la societat que té la totalitat de les accions, participacions 
o quotes corresponents a aquella.

CAPÍTOL II

De les fusions transfrontereres intracomunitàries

Article 54. Concepte.

1. Es consideren fusions transfrontereres intracomunitàries les fusions de societats 
de capital constituïdes de conformitat amb la legislació d’un Estat part de l’Espai Econòmic 
Europeu amb domicili social, administració central o centre d’activitat principal dins l’Espai 
Econòmic Europeu, quan, intervenint-hi almenys dues d’aquestes sotmeses a la legislació 
d’estats membres diferents, una de les societats que es fusionin estigui subjecta a la 
legislació espanyola.

2. Les societats de capital subjectes a la legislació espanyola que poden participar en 
fusions transfrontereres són les societats anònimes, comanditàries per accions i de 
responsabilitat limitada.

Article 55. Règim jurídic aplicable.

Són aplicables a les fusions transfrontereres intracomunitàries les disposicions d’aquest 
capítol i supletòriament les disposicions que regeixen la fusió en general.

Article 56. Exclusions del règim de fusions transfrontereres.

1. El que disposa el present capítol no és aplicable a les fusions transfrontereres en 
les quals participi una societat cooperativa.

2. Tampoc s’aplica el que disposa aquest capítol a les fusions transfrontereres en les 
quals participi una societat l’objecte de la qual sigui la inversió col·lectiva de capitals 
obtinguts del públic i el seu funcionament estigui sotmès al principi de repartiment dels 
riscos, les participacions de la qual, a petició del seu tenidor, es readquireixin o es rescatin, 
directament o indirectament, amb càrrec als actius de la societat. A aquestes readquisicions 
i reemborsaments s’equipara el fet que l’esmentada societat d’inversió col·lectiva actuï de 
manera que el valor de les seves participacions en bossa no s’aparti sensiblement del 
valor del seu inventari net.

Article 57. Compensació en efectiu.

El fet que la legislació de, com a mínim, un dels estats afectats permeti que la 
compensació en efectiu, que forma part del tipus de bescanvi, superi el deu per cent del 
valor nominal o, si no, del valor comptable de les accions o participacions que es bescanviïn, 
no és obstacle per a la realització d’una fusió transfronterera intracomunitària.

Article 58. Aplicació de la normativa nacional per raons d’interès públic.

Les normes que permeten al Govern espanyol imposar condicions per raons d’interès 
públic a una fusió interna també són aplicables a les fusions transfrontereres en les quals, 
almenys, una de les societats que es fusionen estigui subjecta a la llei espanyola.

Article 59. Projecte comú de fusió transfronterera.

1. El projecte comú de fusió transfronterera que han de redactar els administradors 
de cadascuna de les societats que participen en la fusió ha de contenir com a mínim les 
mencions establertes amb caràcter general per al projecte comú de fusió de societats.
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2. El projecte ha d’incloure, a més, les mencions següents:

1a Els avantatges particulars atribuïts als experts que estudiïn el projecte de fusió 
transfronterera, així com els membres dels òrgans d’administració, direcció, vigilància o 
control de les societats que es fusionin.

2a Si és procedent, la informació sobre els procediments mitjançant els quals es 
determinin les condicions d’implicació dels treballadors en la definició dels seus drets de 
participació a la societat resultant de la fusió transfronterera de conformitat amb el que 
disposa l’article 67 d’aquesta Llei.

Article 60. Informe dels òrgans de direcció o administració.

1. L’informe dels administradors de cadascuna de les societats que participen en la 
fusió transfronterera, que han d’elaborar de conformitat amb el que disposa l’article 33, 
s’ha de posar a disposició dels socis i dels representants dels treballadors o, si no, dels 
mateixos treballadors, en un termini no inferior a un mes abans de la data de la junta de 
socis que ha d’emetre resolució sobre el projecte comú de fusió transfronterera.

2. Quan els administradors de la societat espanyola rebin a temps una opinió dels 
representants dels treballadors, aquesta opinió s’ha d’adjuntar a l’informe.

Article 61. Aprovació per la junta de socis.

En pronunciar-se sobre el projecte comú de fusió transfronterera, la junta de socis de 
cadascuna de les societats que es fusionin pot condicionar la realització de la fusió a la 
ratificació expressa de les disposicions decidides per a la participació dels treballadors a la 
societat resultant de la fusió transfronterera.

Article 62. Dret de separació dels socis.

Els socis de les societats espanyoles participants en una fusió transfronterera 
intracomunitària que votin en contra de l’acord d’una fusió la societat resultant de la qual 
tingui el domicili en un altre Estat membre es poden separar de la societat de conformitat 
amb el que es disposa per a les societats de responsabilitat limitada.

Article 63. Fusió d’una societat de responsabilitat limitada.

Són aplicables a les societats de responsabilitat limitada que participin en una fusió 
transfronterera les normes que regeixen amb caràcter general per a les fusions de societats 
anònimes i comanditàries per accions.

Article 64. Certificació prèvia a la fusió.

A la vista de les dades que consten en el Registre i en l’escriptura pública de fusió 
presentada, el registrador mercantil del domicili social de la societat que es fusiona ha de 
certificar la correcta realització dels actes i tràmits previs a la fusió per part de les societats 
subjectes a la legislació espanyola, a les quals ha de lliurar sense demora el certificat 
corresponent.

Article 65. Control de legalitat.

1. Quan la societat resultant de la fusió estigui subjecta a la legislació espanyola, el 
registrador mercantil, abans de procedir a la inscripció, també ha de controlar la legalitat 
del procediment pel que fa a la realització de la fusió i a la constitució de la nova societat 
o a les modificacions de la societat absorbent, així com l’aprovació en els mateixos termes 
del projecte comú per les societats que es fusionin i, si s’escau, l’adequació de les 
disposicions sobre la participació dels treballadors. A aquests efectes, cadascuna de les 
societats participants ha de remetre al registrador mercantil el certificat a què es refereix 
l’article anterior en el termini de sis mesos a partir de la seva expedició, així com el projecte 
comú de fusió aprovat per la junta de socis.
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2. En els casos en què, d’acord amb el que preveu l’article 67, hi hagi d’haver 
participació dels treballadors en el sentit de la Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació 
dels treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees, no es pot inscriure la 
fusió llevat que s’hagi subscrit un acord de participació dels treballadors, hagi expirat el 
període de negociacions sense que s’hagi subscrit cap acord o els òrgans competents de 
les societats que participin en la fusió hagin optat per estar directament subjectes a les 
disposicions subsidiàries establertes a la Llei 31/2006, de 18 d’octubre. Així mateix, els 
estatuts de les societats resultants de fusions transfrontereres en cap cas poden ser 
contraris a les disposicions relatives a la participació dels treballadors que s’hagin fixat.

3. Si a més de la societat resultant de la fusió també és espanyola alguna de les 
societats que s’extingeixen, la legalitat del procediment de fusió en relació amb aquesta l’ha 
de fer el registrador mercantil del domicili de la societat resultant de la fusió, i és suficient que 
en el títol presentat al Registre consti, degudament acreditada pel registrador del domicili de 
la societat que s’extingeix, la inexistència d’obstacles registrals per a la fusió pretesa.

Article 66. Publicitat i inscripció de la fusió transfronterera.

1. És aplicable a la societat o societats subjectes a la legislació espanyola que 
participin en la fusió el que es disposa sobre publicació de les fusions amb caràcter 
general.

2. En el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» s’ha de publicar una indicació, per a 
cada una de les societats que es fusionin, de les condicions d’exercici dels drets dels creditors 
i, quan sigui procedent, dels socis de les societats que es fusionin, així com l’adreça on es 
pugui obtenir, sense despeses, una informació exhaustiva sobre aquestes condicions.

3. Quan la societat resultant de la fusió estigui subjecta a la legislació espanyola, el 
Registre mercantil que hagi practicat la inscripció ho ha de notificar immediatament als registres 
on estiguin inscrites les societats participants perquè es procedeixi a la seva cancel·lació.

Article 67. Drets d’implicació dels treballadors a la societat resultant de la fusió.

1. Quan la societat resultant de la fusió tingui el seu domicili a Espanya, els drets 
d’implicació dels treballadors a la societat s’han de definir d’acord amb la legislació laboral 
espanyola.

En particular, els drets de participació dels treballadors a la societat s’han de definir 
d’acord amb el que disposa el títol IV de la Llei 31/2006, de 18 d’octubre.

2. Quan almenys una de les societats que participen en la fusió estigui gestionada en 
règim de participació dels treballadors i la societat resultant de la fusió transfronterera es 
regeixi per aquest sistema, aquesta ha d’adoptar una forma jurídica que permeti l’exercici 
dels drets de participació.

3. Als efectes del que preveu aquesta Llei, els conceptes d’implicació i de participació 
dels treballadors són els establerts a l’article 2 de la Llei 31/2006, de 18 d’octubre.

4. Els drets d’informació i consulta dels treballadors de la societat resultant de la fusió 
que prestin els seus serveis en centres de treball situats a Espanya es regeixen per la 
legislació laboral espanyola, al marge del lloc on la societat tingui el domicili.

TÍTOL III

De l’escissió

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 68. Classes i requisits.

1. L’escissió d’una societat mercantil inscrita pot adoptar qualsevol de les modalitats 
següents:

1a Escissió total.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 82  Dissabte 4 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 19

2a Escissió parcial.
3a Segregació.

2. Les societats beneficiàries de l’escissió poden ser d’un tipus mercantil diferent del 
de la societat que s’escindeix.

3. Només es pot acordar l’escissió si les accions o les aportacions dels socis a la 
societat que s’escindeix estan íntegrament desemborsades.

Article 69. Escissió total.

S’entén per escissió total l’extinció d’una societat, amb divisió de tot el seu patrimoni 
en dues parts o més, cadascuna de les quals es transmet en bloc per successió universal 
a una societat de nova creació o és absorbida per una societat existent, de manera que els 
socis reben un nombre d’accions, participacions o quotes de les societats beneficiàries 
proporcional a la seva participació respectiva en la societat que s’escindeix.

Article 70. Escissió parcial.

1. S’entén per escissió parcial el traspàs en bloc per successió universal d’una o 
diverses parts del patrimoni d’una societat, cadascuna de les quals formi una unitat 
econòmica, a una o diverses societats de nova creació o existents, de manera que els 
socis reben de la societat que s’escindeix un nombre d’accions, participacions o quotes 
socials de les societats beneficiàries de l’escissió proporcional a la seva respectiva 
participació a la societat que s’escindeix i aquesta redueix el capital social en la quantia 
necessària.

2. Si la part del patrimoni que es transmet en bloc està constituïda per una o diverses 
empreses o establiments comercials, industrials o de serveis, poden ser atribuïts a la 
societat beneficiària els deutes contrets per a l’organització o el funcionament de l’empresa 
que es traspassa.

Article 71. Segregació.

S’entén per segregació el traspàs en bloc per successió universal d’una o diverses 
parts del patrimoni d’una societat, cadascuna de les quals formi una unitat econòmica, a 
una o diverses societats, i a canvi la societat segregada rep accions, participacions o 
quotes de les societats beneficiàries.

Article 72. Constitució de societat íntegrament participada mitjançant transmissió del 
patrimoni.

També s’han d’aplicar, quan sigui procedent, les normes de l’escissió a l’operació 
mitjançant la qual una societat transmet en bloc el seu patrimoni a una altra societat de 
nova creació, i a canvi rep totes les accions, participacions o quotes de soci de la societat 
beneficiària.

CAPÍTOL II

Règim legal de l’escissió

Article 73. Règim jurídic de l’escissió.

1. L’escissió es regeix per les normes establertes per a la fusió en aquesta Llei, amb 
les excepcions que conté aquest capítol, entenent que les referències a la societat resultant 
de la fusió equivalen a referències a les societats beneficiàries de l’escissió.

2. L’escissió en la qual participin o en resultin societats mercantils de diferent 
nacionalitat es regeix pel que estableixen les respectives lleis personals. En les societats 
anònimes europees cal atenir-se al règim que en cada cas els sigui aplicable.
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Article 74. Projecte d’escissió.

En el projecte d’escissió, a més de les mencions esmentades per al projecte de fusió, 
s’han d’incloure:

1r La designació i, si s’escau, el repartiment precís dels elements de l’actiu i del 
passiu que s’han de transmetre a les societats beneficiàries.

2n El repartiment entre els socis de la societat escindida de les accions, participacions 
o quotes que els corresponguin en el capital de les societats beneficiàries, així com el 
criteri en què es fonamenta aquest repartiment. No és procedent aquesta menció en els 
casos de segregació.

Article 75. Atribució d’elements de l’actiu i del passiu.

1. En cas d’escissió total, quan un element de l’actiu no s’hagi atribuït a cap societat 
beneficiària en el projecte d’escissió i la interpretació d’aquest no permeti decidir sobre el 
repartiment, s’ha de distribuir aquest element o el seu contravalor entre totes les societats 
beneficiàries de manera proporcional a l’actiu atribuït a cadascuna d’aquestes en el projecte 
d’escissió.

2. En cas d’escissió total, quan un element del passiu no sigui atribuït a alguna 
societat beneficiària en el projecte d’escissió i la interpretació d’aquestes no permeti decidir 
sobre el seu repartiment, en responen solidàriament totes les societats beneficiàries.

Article 76. Atribució d’accions, participacions o quotes als socis.

En els casos d’escissió total o d’escissió parcial amb pluralitat de societats beneficiàries, 
sempre que no s’atribueixin als socis de la societat que s’escindeix accions, participacions 
o quotes de totes les societats beneficiàries, és necessari el consentiment individual dels 
afectats.

Article 77. Informe dels administradors sobre el projecte d’escissió.

En l’informe sobre el projecte d’escissió que han de redactar els administradors de les 
societats participants en l’escissió s’ha d’expressar que han estat emesos els informes 
sobre les aportacions no dineràries previstos en aquesta Llei per al cas que les societats 
beneficiàries de l’escissió siguin anònimes o comanditàries per accions, així com el Registre 
mercantil en què aquests informes estiguin dipositats o s’hagin de dipositar.

Article 78. Informe d’experts independents.

1. Quan les societats que participin en l’escissió siguin anònimes o comanditàries per 
accions, el projecte d’escissió s’ha de sotmetre a l’informe d’un o diversos experts 
independents designats pel registrador mercantil del domicili de cadascuna d’aquestes 
societats. El dit informe ha de comprendre, a més, la valoració del patrimoni no dinerari 
que es transmeti a cada societat.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, els administradors de totes les 
societats que participen en l’escissió poden sol·licitar al registrador mercantil del domicili 
de qualsevol d’aquestes el nomenament d’un o diversos experts per a l’elaboració d’un 
únic informe.

3. L’informe o informes dels experts no són necessaris quan així ho acordin la totalitat 
dels socis amb dret de vot i, si s’escau, dels qui d’acord amb la llei o els estatuts puguin 
exercir legítimament el dret de vot, de cadascuna de les societats que participen en 
l’escissió.

Article 79. Modificacions patrimonials posteriors al projecte d’escissió.

Els administradors de la societat escindida estan obligats a informar a la seva junta de 
socis sobre qualsevol modificació important del patrimoni esdevinguda entre la data 
d’elaboració del projecte d’escissió i la data de reunió de la junta. La mateixa informació 
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han de proporcionar, en els casos d’escissió per absorció, els administradors de les 
societats beneficiàries i aquests als administradors de la societat escindida, perquè, al seu 
torn, informin la seva junta de socis.

Article 80. Responsabilitat solidària per les obligacions incomplertes.

De les obligacions assumides per una societat beneficiària que siguin incomplertes en 
responen solidàriament les altres societats beneficiàries fins a l’import de l’actiu net atribuït 
en l’escissió a cadascuna d’aquestes i, si subsisteix, la mateixa societat escindida per la 
totalitat de l’obligació.

TÍTOL IV

De la cessió global d’actiu i passiu

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 81. Cessió global d’actiu i passiu.

1. Una societat inscrita pot transmetre en bloc tot el seu patrimoni per successió 
universal, a un o a diversos socis o tercers, a canvi d’una contraprestació que no pot 
consistir en accions, participacions o quotes de soci del cessionari.

2. La societat cedent queda extingida si la contraprestació és rebuda totalment i 
directament pels socis. En tot cas, la contraprestació que rebi cada soci ha de respectar 
les normes aplicables a la quota de liquidació.

Article 82. Cessió global plural.

Quan la cessió global es realitzi a dos o més cessionaris, cada part del patrimoni que 
se cedeixi ha de constituir una unitat econòmica.

Article 83. Cessió global per societats en liquidació.

Les societats en liquidació poden cedir globalment el seu actiu i passiu sempre que no 
hagi començat la distribució del seu patrimoni entre els socis.

Article 84. Cessió global internacional.

Quan la societat cedent i el cessionari o cessionaris siguin de diferent nacionalitat, la 
cessió global d’actiu i passiu es regeix pel que estableixin les respectives lleis personals. 
En les societats anònimes europees, cal atenir-se al règim que en cada cas sigui 
aplicable.

CAPÍTOL II

Règim legal de la cessió global

Article 85. Projecte de cessió global.

1. Els administradors de la societat han de redactar i subscriure un projecte de cessió 
global, que ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

1a La denominació, el tipus social i el domicili de la societat i les dades d’identificació 
del cessionari o cessionaris.

2a La data a partir de la qual la cessió té efectes comptables d’acord amb el que 
disposa el Pla general de comptabilitat.

3a La informació sobre la valoració de l’actiu i passiu del patrimoni, la designació i, si 
s’escau, el repartiment precís dels elements de l’actiu i del passiu que s’han de transmetre 
a cada cessionari.
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4a La contraprestació que hagin de rebre la societat o els socis. Quan la contraprestació 
s’atribueixi als socis, s’ha d’especificar el criteri en què es fonamentai el repartiment.

5a Les possibles conseqüències de la cessió global sobre l’ocupació.

2. Els administradors han de presentar per al seu dipòsit en el Registre mercantil un 
exemplar del projecte de cessió global.

Article 86. Informe dels administradors.

Els administradors han d’elaborar un informe explicant i justificant detalladament el 
projecte de cessió global.

Article 87. Acord de cessió global.

1. La cessió global ha de ser acordada necessàriament per la junta de socis de la 
societat cedent, i s’ha d’ajustar estrictament al projecte de cessió global, amb els requisits 
establerts per a l’adopció de l’acord de fusió.

2. L’acord de cessió global s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil» i en un diari de més circulació a la província del domicili social, amb expressió 
de la identitat del cessionari o cessionaris. En l’anunci s’ha de fer constar el dret que 
assisteix els socis i creditors d’obtenir el text íntegre de l’acord adoptat, així com el dret 
d’oposició que correspon als creditors.

No és necessària la publicació de l’acord de cessió global quan l’acord es comuniqui 
individualment per escrit a tots els socis i creditors, per un procediment que asseguri la 
recepció d’aquell en el domicili que figuri en la documentació de la societat. Així mateix, 
s’ha de posar a disposició dels representants dels treballadors el projecte de cessió global 
i l’informe dels administradors.

Article 88. Dret d’oposició dels creditors.

1. La cessió global no es pot fer abans que transcorri un mes, comptat des de la data 
de publicació de l’últim anunci de l’acord o, en cas de comunicació per escrit a tots els 
socis i creditors, de l’enviament de la comunicació a l’últim d’ells.

2. Dins d’aquest termini, els creditors de la societat cedent i els creditors del cessionari 
o cessionaris es poden oposar a la cessió, en les mateixes condicions i amb els mateixos 
efectes previstos per al cas de fusió.

Article 89. Escriptura i inscripció de la cessió global.

1. La cessió global s’ha de fer constar en una escriptura pública atorgada per la 
societat cedent i pel cessionari o cessionaris. L’escriptura ha de recollir l’acord de cessió 
global adoptat per la societat cedent.

2. L’eficàcia de la cessió global es produeix amb la inscripció en el Registre mercantil 
de la societat cedent. Si la societat s’extingeix com a conseqüència de la cessió, s’han de 
cancel·lar els seus assentaments registrals.

Article 90. Impugnació de la cessió global.

És aplicable a la cessió global el que disposa per a les fusions l’article 47 d’aquesta 
Llei.

Article 91. Responsabilitat solidària per les obligacions incomplertes.

1. De les obligacions assumides per un cessionari que resultin incomplertes en 
responen solidàriament els altres cessionaris, fins al límit de l’actiu net atribuït a cadascun 
d’ells en la cessió; i, segons els casos, els socis fins al límit del que hagin rebut com a 
contraprestació per la cessió, o la mateixa societat que no s’hagi extingit, per la totalitat de 
l’obligació.
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2. La responsabilitat solidària dels cessionaris i els socis prescriu al cap de cinc 
anys.

TÍTOL V

Del trasllat internacional del domicili social

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 92. Règim jurídic del trasllat internacional del domicili social.

El trasllat a l’estranger del domicili social d’una societat mercantil espanyola inscrita i 
el d’una societat estrangera al territori espanyol es regeixen pel que disposen els tractats 
o convenis internacionals vigents a Espanya i aquest títol, sense perjudici del que s’estableix 
per a la societat anònima europea.

Article 93. Trasllat del domicili social a l’estranger.

1. El trasllat a l’estranger del domicili d’una societat inscrita constituïda de conformitat 
amb la llei espanyola només es pot fer si l’Estat al territori del qual es trasllada permet el 
manteniment de la personalitat jurídica de la societat.

2. No poden traslladar el domicili a l’estranger les societats en liquidació ni aquelles 
que estiguin en concurs de creditors.

Article 94. Trasllat al territori espanyol del domicili social.

1. El trasllat al territori espanyol del domicili d’una societat constituïda de conformitat 
amb la llei d’un altre Estat part de l’Espai Econòmic Europeu no afecta la personalitat 
jurídica de la societat. No obstant això, ha de complir el que exigeix la llei espanyola per a 
la constitució de la societat el tipus de la qual ostenti, llevat que disposin una altra cosa els 
tractats o convenis internacionals vigents a Espanya.

En particular, les societats estrangeres de capital que vulguin traslladar el seu domicili 
social a Espanya des d’un Estat que no formi part de l’Espai Econòmic Europeu han de 
justificar amb un informe d’un expert independent que el seu patrimoni net cobreix la xifra 
del capital social exigit pel dret espanyol.

2. La mateixa regla s’aplica al trasllat a Espanya del domicili de societats constituïdes 
de conformitat amb la llei d’altres estats, si la seva llei personal ho permet amb manteniment 
de la personalitat jurídica.

CAPÍTOL II

Règim legal del trasllat

Article 95. Projecte de trasllat.

1. Els administradors de la societat que vulguin traslladar el domicili a l’estranger han 
de redactar i subscriure un projecte de trasllat. Si falta la signatura d’algun d’ells, s’ha 
d’assenyalar al final del projecte amb indicació de la causa.

2. El projecte de trasllat ha de contenir, almenys, les mencions següents:

1a La denominació i el domicili de la societat, així com les dades identificadores de 
la inscripció en el Registre mercantil.

2a El nou domicili social proposat.
3a Els estatuts que han de regir la societat després del trasllat, inclosa, si s’escau, la 

nova denominació social.
4a El calendari previst per al trasllat.
5a Els drets previstos per a la protecció dels socis i dels creditors, així com dels 

treballadors.
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3. Els administradors estan obligats a presentar, per al seu dipòsit en el Registre 
mercantil corresponent, un exemplar del projecte de trasllat. Efectuats el dipòsit i la 
qualificació del registrador, aquest ha de comunicar al registrador mercantil central per a la 
seva immediata publicació en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» el fet del dipòsit i 
la data en què hagi tingut lloc. La publicació de la convocatòria de la junta de socis que 
hagi d’emetre resolució sobre el trasllat no es pot fer abans que hagi quedat efectuat el 
dipòsit.

En l’anunci en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» han de constar la denominació, 
el tipus social i el domicili de la societat que es trasllada, les dades de la seva inscripció en 
el Registre mercantil, així com una indicació de les condicions d’exercici dels drets dels 
socis i dels creditors i l’adreça on es pugui obtenir, sense despeses, informació sobre 
aquestes condicions.

Article 96. Informe dels administradors.

Els administradors han d’elaborar un informe explicant i justificant detalladament el 
projecte de trasllat en els aspectes jurídics i econòmics, així com les conseqüències per 
als socis, els creditors i els treballadors.

Article 97. Aprovació per la junta de socis.

El trasllat del domicili a un altre Estat ha de ser acordat necessàriament per la junta de 
socis amb els requisits i les formalitats establerts en el règim de la societat que es 
trasllada.

Article 98. Convocatòria de la junta i dret d’informació.

1. La convocatòria de la junta s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil» i en un dels diaris de més circulació a la província en la qual la societat tingui el 
seu domicili, amb dos mesos d’antelació com a mínim a la data prevista per a la celebració 
de la junta.

2. Juntament amb la convocatòria s’ha de publicar, a més, la informació següent:

1a El domicili actual i el domicili que a l’estranger pretén tenir la societat.
2a El dret que tenen els socis i els creditors d’examinar en el domicili social el projecte 

de trasllat i l’informe dels administradors, així com el dret d’obtenir gratuïtament, si així ho 
sol·liciten, còpies dels documents.

3a El dret de separació dels socis i el dret d’oposició que correspon als creditors i la 
forma d’exercitar aquests drets.

Article 99. Dret de separació dels socis.

Els socis que hagin votat en contra de l’acord de trasllat del domicili social a l’estranger 
es poden separar de la societat de conformitat amb el que es disposa per a les societats 
de responsabilitat limitada.

Article 100. Dret d’oposició dels creditors.

Els creditors de la societat el crèdit dels quals hagi nascut abans de la data de la 
publicació del projecte de trasllat del domicili social a l’estranger tenen el dret d’oposar-se 
al trasllat en els termes establerts per a l’oposició a la fusió.

Article 101. Certificació prèvia al trasllat.

A la vista de les dades que consten en el Registre mercantil i en l’escriptura pública de 
trasllat presentada, el registrador mercantil del domicili social de la societat ha de certificar 
el compliment dels actes i els tràmits que ha de dur a terme la societat abans del trasllat. 
Una vegada expedida aquesta certificació, queda tancat el Registre per a noves 
inscripcions.
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Article 102. Eficàcia del trasllat del domicili de la societat a l’estranger.

El trasllat del domicili social, així com la corresponent modificació de l’escriptura social 
o dels estatuts, tenen efecte en la data en què la societat s’hagi inscrit en el Registre del 
nou domicili.

Article 103. Cancel·lació de la inscripció.

La cancel·lació de la inscripció de la societat en el Registre mercantil té lloc quan 
s’aportin el certificat que acrediti la inscripció de la societat en el Registre del nou domicili 
social i els anuncis d’aquesta inscripció en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» i en 
un dels diaris de més circulació a la província en què la societat hagi tingut el seu 
domicili.

Disposició addicional primera. Drets laborals derivats de modificacions estructurals.

1. El que preveu aquesta Llei s’entén sense perjudici dels drets d’informació i consulta 
dels treballadors previstos a la legislació laboral.

2. En el cas que les modificacions estructurals regulades en aquesta Llei comportin 
un canvi en la titularitat de l’empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva 
autònoma, hi són aplicables les previsions recollides a l’article 44 del text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Disposició addicional segona.

La transformació, fusió, escissió o cessió global d’actiu i passiu de les societats 
col·lectives no inscrites i, en general, de les societats irregulars, requereixen la seva prèvia 
inscripció registral.

Disposició transitòria. Règim transitori.

Aquesta Llei s’aplica a les modificacions estructurals de societats mercantils els 
projectes de les quals encara no hagin estat aprovats per la societat o societats implicades 
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei.

Disposició derogatòria. Normes derogades.

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden derogats:

1r L’apartat segon de l’article 149, el capítol VIII (articles 223 a 259), el número 6è de 
l’apartat primer de l’article 260 i l’apartat segon de la disposició addicional primera del text 
refós de la Llei de societats anònimes aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 
de desembre.

2n El capítol VIII (articles 87 a 94), el paràgraf segon de l’apartat segon de l’article 
111, l’article 117 i l’article 143 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat 
limitada.

3r Els articles 19 i 20 de la Llei 12/1991, de 29 d’abril, d’agrupacions d’interès 
econòmic.

Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei de societats anònimes, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

Es modifiquen els articles 11.1, 15.2, 38, 41.1, 42, 75, 76, 78, 79.3a, 84, 103.1, 158.1, 
166, 266 i 293 del text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i s’introdueixen en aquesta mateixa Llei els nous 
articles 38 bis, 38 ter, 38 quater i 50 bis.

U. L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«1. Els fundadors i els promotors de la societat es poden reservar drets 
especials de contingut econòmic, el valor en conjunt dels quals, sigui quina sigui la 
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seva naturalesa, no pot excedir el deu per cent dels beneficis nets obtinguts segons 
balanç, una vegada deduïda la quota destinada a la reserva legal i per un període 
màxim de deu anys. Els estatuts han de preveure un sistema de liquidació per als 
supòsits d’extinció anticipada d’aquests drets especials.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 15 té la redacció següent:

«2. Dels actes i els contractes indispensables per a la inscripció de la societat, 
dels realitzats pels administradors dins de les facultats que els confereix l’escriptura 
per a la fase anterior a la inscripció i pels estipulats en virtut de mandat específic per 
les persones amb aquesta finalitat designades per tots els socis, en respon la 
societat en formació amb el patrimoni format per les aportacions dels socis. Els 
socis responen personalment fins al límit del que s’hagin obligat a aportar.

No obstant això, si la data de començament de les operacions socials coincideix 
amb la d’atorgament de l’escriptura fundacional, i llevat que els estatuts socials o 
l’escriptura disposin una altra cosa, s’entén que els administradors estan facultats 
per al ple desenvolupament de l’objecte social i per realitzar tota classe d’actes i 
contractes, dels quals responen la societat en formació i els socis en els termes que 
s’han indicat.»

Tres. L’article 38 queda redactat de la manera següent:

«Article 38. Aportacions no dineràries: informe de l’expert.

1. Les aportacions no dineràries, sigui quina sigui la seva naturalesa, han de 
ser objecte d’un informe elaborat per un o diversos experts independents amb 
competència professional, designats pel registrador mercantil del domicili social 
conforme al procediment que es determini per reglament.

2. L’informe ha de contenir la descripció de l’aportació, amb les dades registrals, 
si n’hi ha, i la valoració de l’aportació, i ha d’expressar els criteris utilitzats i si es 
correspon amb el valor nominal i, si s’escau, amb la prima d’emissió de les accions 
que s’emetin com a contrapartida.

3. El valor que es doni a l’aportació en l’escriptura social no pot ser superior a 
la valoració feta pels experts.

4. L’expert respon davant la societat, davant els accionistes i davant els 
creditors dels danys causats per la valoració, i queda exonerat si acredita que ha 
aplicat la diligència i els estàndards propis de l’actuació que li hagi estat 
encomanada.

L’acció per exigir aquesta responsabilitat prescriu al cap de quatre anys de la 
data de l’informe.»

Quatre. S’hintrodueix un nou article 38 bis amb la redacció següent:

«Article 38 bis. Excepcions a l’exigència de l’informe.

L’informe de l’expert no és necessari en els casos següents:

1r. Quan l’aportació no dinerària consisteixi en valors mobiliaris que cotitzin en 
un mercat secundari oficial o en un altre mercat regulat o en instruments del mercat 
monetari. Aquests béns es valoren al preu mitjà ponderat al qual hagin estat 
negociats en un o diversos mercats regulats en l’últim trimestre anterior a la data de 
la realització efectiva de l’aportació, d’acord amb la certificació emesa per la societat 
rectora del mercat secundari oficial o del mercat regulat de què es tracti.

Si aquest preu ha quedat afectat per circumstàncies excepcionals que hagin 
pogut modificar significativament el valor dels béns en la data efectiva de l’aportació, 
els administradors de la societat han de sol·licitar el nomenament d’un expert 
independent perquè n’emeti informe.

2n. Quan l’aportació consisteixi en béns diferents dels assenyalats al número 
1r el valor raonable dels quals s’hagi determinat, dins els sis mesos anteriors a la 
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data de la realització efectiva de l’aportació, per un expert independent amb 
competència professional no designat per les parts, de conformitat amb els principis 
i les normes de valoració generalment reconeguts per a aquests béns.

Si hi concorren noves circumstàncies que poden modificar significativament el 
valor raonable dels béns a la data de l’aportació, els administradors de la societat 
han de sol·licitar el nomenament d’un expert independent perquè n’emeti informe.

En aquest cas, si els administradors no han sol·licitat el nomenament d’un 
expert i ho havien de fer, l’accionista o els accionistes que representin, almenys, 
el cinc per cent del capital social, el dia en què s’adopti l’acord d’augment del 
capital, poden sol·licitar al registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec 
a la societat, nomeni un expert perquè s’efectuï la valoració dels actius. La 
sol·licitud la poden fer fins al dia de la realització efectiva de l’aportació, sempre 
que en el moment de presentar-la continuïn representant almenys el cinc per cent 
del capital social.»

Cinc. S’hi i ntrodueix un nou article 38 ter amb la redacció següent:

«Article 38 ter. Informe dels administradors.

Quan les aportacions no dineràries s’efectuïn sense informe d’experts 
independents, designats pel Registre mercantil, els administradors han d’elaborar 
un informe, que ha de contenir:

1r La descripció de l’aportació.
2n El valor de l’aportació, l’origen d’aquesta valoració i, quan sigui procedent, 

el mètode seguit per determinar-la.
Si l’aportació ha consistit en valors mobiliaris cotitzats en mercat secundari 

oficial o del mercat regulat del qual es tracti o en instruments del mercat monetari, 
s’ha d’adjuntar a l’informe la certificació emesa per la societat rectora.

3r Una declaració en la qual es precisi si el valor obtingut correspon, com a 
mínim, al nombre i al valor nominal i, si s’escau, a la prima d’emissió de les accions 
emeses com a contrapartida.

4t Una declaració en la qual s’indiqui que no han aparegut circumstàncies 
noves que puguin afectar la valoració inicial.»

Sis. S’hi i ntrodueix un nou article 38 quater amb la redacció següent:

«Article 38 quater. Publicitat dels informes.

1. Una còpia autenticada de l’informe de l’expert o, si s’escau, de l’informe dels 
administradors s’ha de dipositar en el Registre mercantil en el termini màxim d’un 
mes a partir de la data efectiva de l’aportació.

2. L’informe de l’expert o, si s’escau, l’informe dels administradors, s’ha 
d’incorporar com a annex a l’escriptura de constitució de la societat o a la d’execució 
de l’augment del capital social.»

Set. Es modifica l’apartat primer de l’article 41 que passa a tenir la redacció 
següent:

«1. Les adquisicions de béns a títol onerós realitzades per una societat anònima 
des de l’atorgament de l’escriptura de constitució o a partir de la transformació en 
aquest tipus social i fins a dos anys de la seva inscripció en el Registre mercantil han 
de ser aprovades per la junta general d’accionistes si l’import d’aquelles excedeix la 
desena part del capital social.

Amb la convocatòria de la junta s’ha de posar a disposició dels accionistes un 
informe elaborat pels administradors que justifiqui l’adquisició, així com l’exigit en 
aquesta secció per a la valoració de les aportacions no dineràries. Hi és aplicable el 
que preveu l’article 38 quater.»
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Vuit. Es modifica l’article 42, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 42. Dividends passius.

1. L’accionista ha d’aportar a la societat la porció del capital que hagi quedat pendent 
de desemborsament, en la forma i dins el termini màxim previstos en els estatuts socials.

2. L’exigència del pagament dels dividends passius s’ha de notificar als afectats 
o s’ha d’anunciar en el “Butlletí Oficial del Registre Mercantil”. Entre la data 
d’enviament de la comunicació o la de l’anunci i la data del pagament ha de 
transcórrer, com a mínim, el termini d’un mes.»

Nou. S’hi i ntrodueix un nou article 50 bis amb la redacció següent:

«Article 50 bis. Igualtat de tracte.

La societat ha de donar un tracte igual als accionistes que estiguin en condicions 
idèntiques.»

Deu. Es modifica l’article 75, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 75. Adquisicions derivatives d’accions pròpies.

1. La societat pot adquirir les seves pròpies accions i les emeses per la seva 
societat dominant en les condicions següents:

1a Que l’adquisició hagi estat autoritzada mitjançant acord de la junta general, 
que ha d’establir les modalitats de l’adquisició, el nombre màxim d’accions a adquirir, 
el contravalor mínim i màxim quan l’adquisició sigui onerosa, i la durada de 
l’autorització, que no pot excedir els cinc anys.

Quan l’adquisició tingui per objecte accions de la societat dominant, l’autorització 
ha de procedir també de la junta general d’aquesta societat.

Quan l’adquisició tingui per objecte accions que hagin de ser lliurades directament 
als treballadors o administradors de la societat, o com a conseqüència de l’exercici 
de drets d’opció de què aquells siguin titulars, l’acord de la junta ha d’expressar que 
l’autorització es concedeix amb aquesta finalitat.

2a Que l’adquisició, compreses les accions que la societat, o persona que 
actuï en nom propi però per compte d’aquella, hagi adquirit amb anterioritat i tingui 
en cartera, no produeixi l’efecte que el patrimoni net resulti inferior a l’import del 
capital social més les reserves legalment o estatutàriament indisponibles.

A aquests efectes, es considera patrimoni net l’import que es qualifiqui com a tal 
de conformitat amb els criteris per confeccionar els comptes anuals, minorat en l’import 
dels beneficis imputats directament a aquest, i incrementat en l’import del capital social 
subscrit no exigit, així com en l’import del nominal i de les primes d’emissió del capital 
social subscrit que estigui registrat comptablement com a passiu.

2. El valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, 
sumat al de les que tinguin la societat adquirent i les filials, i, si s’escau, la societat 
dominant i les filials, no pot ser superior al vint per cent o, si la societat és cotitzada, 
al deu per cent del capital subscrit.

3. Els administradors han de controlar especialment que, en el moment de qualsevol 
adquisició autoritzada, es respectin les condicions establertes en aquest article.

4. És nul·la l’adquisició per la societat d’accions pròpies parcialment 
desemborsades, llevat que l’adquisició sigui a títol gratuït, i de les que comportin 
l’obligació de fer prestacions accessòries.»

Onze. Es modifica l’article 76, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 76. Conseqüències de la infracció.

1. Les accions adquirides en contravenció del que estableixen els articles 
anteriors han de ser alienades en el termini màxim d’un any a comptar de la data de 
la primera adquisició.
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2. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior sense que hagi 
tingut lloc l’alienació, els administradors han de procedir immediatament a convocar 
la junta general d’accionistes perquè acordi l’amortització de les accions pròpies 
amb la consegüent reducció del capital social.

3. En cas que la societat no hagi reduït el capital social dins els dos mesos 
següents a la data de finalització del termini màxim per a l’alienació, qualsevol 
interessat pot sol·licitar la reducció del capital al jutge mercantil del lloc del domicili 
social. Els administradors estan obligats a sol·licitar la reducció judicial del capital 
social quan l’acord de la junta hagi estat contrari a aquesta reducció o no es pugui 
aconseguir.

4. Les accions de la societat dominant són alienades judicialment a instància 
de part interessada.»

Dotze. Es modifica l’article 78, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 78. Obligació d’alienar.

1. Les accions adquirides de conformitat amb el que disposen els apartats b) i 
c) de l’article anterior han de ser alienades en un termini màxim de tres anys a 
comptar de la data d’adquisició, llevat que prèviament hagin estat amortitzades 
mitjançant reducció del capital social o que, sumades a les que ja tinguin la societat 
adquirent i les seves filials i, si s’escau, la societat dominant i les seves filials, no 
excedeixin el vint per cent o, si la societat és cotitzada, del deu per cent del capital 
social.

2. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior sense que hagi 
tingut lloc l’alienació, és aplicable el que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 76.»

Tretze. Es modifica la regla tercera de l’article 79, que passa a tenir la redacció 
següent:

«3a S’ha d’establir en el patrimoni net una reserva indisponible equivalent a 
l’import de les accions de la societat dominant computat en l’actiu. Aquesta reserva 
s’ha de mantenir mentre les accions no siguin alienades.»

Catorze. Es modifica l’article 84, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 84. Reserva de participacions recíproques.

En el patrimoni net de la societat obligada a la reducció s’ha d’establir una 
reserva equivalent a l’import de les participacions recíproques que excedeixin el deu 
per cent del capital computades en l’actiu.»

Quinze. Es modifica l’apartat primer de l’article 103, que passa a tenir la redacció 
següent:

«Article 103. Constitució. Supòsits especials.

1. Perquè la junta general ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament 
l’augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, 
l’emissió d’obligacions, la supressió o la limitació del dret d’adquisició preferent de 
noves accions, així com la transformació, la fusió, l’escissió o la cessió global d’actiu 
i passiu i el trasllat de domicili a l’estranger, és necessària, en primera convocatòria, 
la concurrència d’accionistes presents o representats que tinguin, almenys, el 
cinquanta per cent del capital subscrit amb dret de vot.»

Setze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 158, que passa a tenir la redacció següent:

«1. En els augments de capital social amb emissió de noves accions, ordinàries 
o privilegiades, amb càrrec a aportacions dineràries, els antics accionistes poden 
exercir, dins el termini que a aquest efecte els concedeixi l’administració de la 
societat, que no ha de ser inferior a quinze dies des de la publicació de l’anunci de 
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l’oferta de subscripció de la nova emissió en el “Butlletí Oficial del Registre Mercantil” 
en el cas de les societats cotitzades, i d’un mes en la resta dels casos, el dret a 
subscriure un nombre d’accions proporcional al valor nominal de les accions que 
tinguin.»

Disset. Es modifica l’article 166, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 166. Dret d’oposició.

1. Els creditors els crèdits dels quals hagin nascut abans de la data de l’últim 
anunci de l’acord de reducció del capital, no hagin vençut en aquell moment i fins 
que se’ls garanteixin els crèdits tenen el dret d’oposar-se a la reducció.

No gaudeixen d’aquest dret els creditors els crèdits dels quals estiguin 
suficientment garantits.

2. El dret d’oposició s’ha d’exercir en el termini d’un mes a comptar de la data 
de l’últim anunci de l’acord.

3. En els casos en què els creditors tinguin dret a oposar-se a la reducció, 
aquesta no es pot portar a efecte fins que la societat presti garantia a satisfacció del 
creditor o, en un altre cas, fins que notifiqui al creditor la prestació de fiança solidària 
a favor de la societat per una entitat de crèdit degudament habilitada per prestar-la 
per la quantia del crèdit de què sigui titular el creditor i fins que no prescrigui l’acció 
per exigir-ne el compliment.»

Divuit. Es modifica l’article 266, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 266. Obertura de la liquidació.

La dissolució de la societat obre el període de liquidació.»

Dinou. Es modifica l’article 293, que passa a tenir la redacció següent:

«1. Els accionistes de la societat tenen dret de subscripció preferent de les 
obligacions convertibles, al qual és aplicable el que disposa l’article 158 d’aquesta 
Llei.

2. En els casos en què l’interès de la societat així ho exigeixi, la junta general, 
en decidir l’emissió d’obligacions convertibles, pot acordar la supressió total o parcial 
del dret de subscripció preferent. Per a la validesa d’aquest acord, que ha de 
respectar el que disposa l’article 144, és imprescindible:

a) Que en la convocatòria de la Junta s’hagi fet constar la proposta de supressió 
del dret de subscripció preferent.

b) Que en l’informe dels administradors a què es refereix l’apartat 2 de l’article 
292, es justifiqui detalladament, a més, la proposta de supressió.

c) Que en l’informe de l’auditor de comptes a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article 292, s’emeti un judici tècnic sobre la raonabilitat de les dades contingudes 
en l’informe dels administradors i sobre la idoneïtat de la relació de conversió, i, si 
s’escau, de les seves fórmules d’ajust, per compensar una eventual dilució de la 
participació econòmica dels accionistes.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada.

Es modifiquen els articles 21.5 i 53.2 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada.

U. L’apartat cinquè de l’article 21 queda redactat de la manera següent:

«5. Queden exclosos de la responsabilitat solidària els socis les aportacions 
no dineràries dels quals siguin valorades de conformitat amb el que preveu la Llei de 
societats anònimes.»
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Dos. L’apartat segon de l’article 53 queda redactat de la manera següent:

«2. Per excepció al que disposa l’apartat anterior:
1r L’augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts 

socials requereixen el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a 
les participacions en què es divideixi el capital social.

2n L’autorització als administradors perquè es dediquin, per compte propi o 
d’altri, al mateix gènere d’activitat que constitueixi l’objecte social o a un d’anàleg o 
complementari; la supressió o la limitació del dret de preferència en els augments 
del capital; la transformació, la fusió, l’escissió, la cessió global d’actiu i passiu i el 
trasllat del domicili a l’estranger, i l’exclusió de socis requereixen el vot favorable de, 
com a mínim, dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es 
divideixi el capital social.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació 
dels treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees.

U. S’introdueix un nou títol a la Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació dels 
treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees, amb la redacció següent:

«TÍTOL IV

Disposicions aplicables a les fusions transfrontereres intracomunitàries de 
societats de capital

CAPÍTOL I

Disposicions aplicables a les societats resultants de fusions transfrontereres 
intracomunitàries amb domicili a Espanya

Article 39. Drets de participació dels treballadors en les societats resultants de 
fusions transfrontereres intracomunitàries.

1. La participació dels treballadors a la societat resultant de la fusió 
transfronterera intracomunitària que tingui o hagi de tenir el domicili a Espanya, així 
com la seva implicació en la definició dels drets corresponents, es regeix per les 
disposicions previstes en aquest capítol quan es doni alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Que almenys una de les societats que es fusionen ocupi, durant el període 
de sis mesos que precedeix la publicació del projecte comú de fusió, un nombre 
mitjà de treballadors superior a 500 i estigui gestionada en règim de participació dels 
treballadors.

b) Que en el cas que hi hagi participació dels treballadors a la societat resultant 
de la fusió transfronterera aquella no assoleixi almenys el mateix nivell de participació 
dels treballadors que l’aplicat a les societats participants en la fusió, mesurat en 
funció de la proporció de membres que representen els treballadors en l’òrgan 
d’administració o control, o els seus comitès, o en l’òrgan directiu competent dins de 
les societats per decidir el repartiment dels beneficis.

c) Que, en cas que hi hagi participació dels treballadors a la societat resultant 
de la fusió, els treballadors dels establiments de la societat situats en altres estats 
membres exerceixin uns drets de participació inferiors als drets de participació que 
exerceixen els treballadors ocupats a Espanya.

2. L’aplicació de les disposicions d’aquest capítol exclou la de les disposicions 
de qualsevol altre Estat membre en què la societat resultant de la fusió o les societats 
que es fusionen disposin de centres de treball, llevat dels casos en els quals hi hagi 
una remissió expressa en aquest capítol.
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Article 40. Procediment de negociació dels drets de participació.

Són aplicables als drets de participació dels treballadors les disposicions 
contingudes en el capítol I del títol I d’aquesta Llei, amb les peculiaritats següents:

1a Els òrgans competents de les societats que participin en la fusió tenen dret a 
optar, sense negociació prèvia, a estar directament subjectes a les disposicions 
subsidiàries que preveu l’article 20 per a la participació dels treballadors en els 
supòsits de fusió de societats, o respectar les esmentades disposicions a partir de 
la data de registre de la societat resultant de la fusió.

2a No és aplicable el que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 8, respecte a 
les funcions de la comissió negociadora. No obstant això, la comissió negociadora 
té dret a decidir, per majoria de dos terços dels seus membres que representin 
almenys dos terços dels treballadors, inclosos els vots dels membres que representin 
els treballadors en, com a mínim, dos estats membres diferents, no iniciar 
negociacions o posar fi a les negociacions entaulades, i basar-se en les normes de 
participació vigents en la legislació laboral espanyola.

3a No és aplicable el que preveu l’article 9.2. En cas que en alguna de les 
societats que es fusionen s’apliqui un sistema de participació dels treballadors en 
els seus òrgans d’administració o de control que afectin, almenys, un 25 per 100 del 
nombre total de treballadors ocupats en el conjunt de les societats participants, 
quan el resultat de les negociacions pugui determinar una reducció dels drets de 
participació dels treballadors existents en les societats participants, la majoria 
necessària per prendre l’acord és la de dos terços dels membres de la comissió 
negociadora, que representin, al seu torn, almenys, dos terços dels treballadors i 
incloguin els vots de membres que representin treballadors de, com a mínim, dos 
estats membres.

S’entén per reducció dels drets de participació, a aquests efectes, l’establiment 
d’un nombre de membres en els òrgans de la societat resultant de la fusió inferior al 
nombre més gran existent en qualsevol de les societats participants.

4a El contingut de l’acord ha d’incloure:

a) La identificació de les parts que el subscriuen.
b) L’àmbit d’aplicació de l’acord.
c) Els elements essencials de les normes de participació, inclosa, si s’escau, 

la determinació del nombre de membres de l’òrgan d’administració de la societat 
resultant de la fusió transfronterera que els treballadors tenen dret a escollir, designar 
o recomanar o a la designació del qual tenen dret a oposar-se, dels procediments a 
seguir per fer-ho i dels seus drets.

d) La data d’entrada en vigor de l’acord, la durada i les condicions de la 
denúncia, pròrroga i renegociació.

Article 41. Aplicació de les disposicions subsidiàries en matèria de participació.

1. Les disposicions subsidiàries previstes a l’article 20 en matèria de participació 
dels treballadors són aplicables a la societat resultant de la fusió transfronterera 
intracomunitària, a partir de la data de la seva constitució, en els casos següents:

a) Quan les parts així ho decideixin.
b) Quan no s’hagi assolit cap acord en el termini de sis mesos o, si s’escau, 

durant el període de pròrroga d’aquest termini, en els termes previstos a l’article 10, 
i sempre que:

1r La comissió negociadora no hagi adoptat la decisió de no iniciar negociacions 
o posar fi a les negociacions entaulades i basar-se en les normes de participació 
vigents en la legislació laboral espanyola.
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2n Els òrgans competents de cadascuna de les societats participants decideixin 
acceptar l’aplicació de les disposicions subsidiàries. Si decideixen no acceptar 
l’aplicació de les disposicions, no es pot continuar amb el procés de fusió.

3r S’apliqui amb anterioritat a la inscripció de la societat resultant de la fusió en 
alguna de les societats participants un sistema de participació dels treballadors en 
els seus òrgans d’administració o de control que afecti el 33,3 per 100, almenys, del 
nombre total de treballadors ocupats en el conjunt de les societats participants, o bé 
un nombre inferior, si la comissió negociadora així ho decideix.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, s’han de tenir en compte tots 
els sistemes de participació previs que responguin al que estableix l’article 2 l), amb 
independència del seu origen legal o convencional.

Si cap de les societats participants està regida per un d’aquests sistemes de 
participació abans de la inscripció de la fusió, la societat resultant de la fusió no està 
obligada a establir disposicions en matèria de participació dels treballadors.

Quan en el si de les diferents societats participants hi hagi hagut diferents 
sistemes de participació dels treballadors, correspon a la comissió negociadora 
decidir quin dels esmentats sistemes s’ha d’aplicar a la societat. La comissió 
negociadora ha d’informar l’òrgan competent de les societats participants sobre la 
decisió adoptada sobre això.

Si en la data d’inscripció de la societat la comissió negociadora no ha informat 
l’òrgan competent de les societats participants sobre l’existència d’una decisió 
adoptada de conformitat amb el que assenyala el paràgraf anterior, s’aplica a la 
societat resultant de la fusió el sistema de participació que hagi afectat amb 
anterioritat el màxim nombre de treballadors de les societats participants.

Article 42. Extensió a les societats resultants de fusions transfrontereres 
intracomunitàries de determinades disposicions aplicables a les societats 
europees.

Són aplicables a les societats resultants de fusions transfrontereres 
intracomunitàries domiciliades a Espanya les disposicions contingudes en el capítol 
III del títol I per a les societats europees, llevat de les seves referències als òrgans 
de representació i els representants dels treballadors que exerceixin les seves 
funcions en el marc d’un procediment d’informació i consulta.

Article 43. Protecció en cas de fusions nacionals posteriors.

Quan la societat resultant de la fusió transfronterera intracomunitària estigui 
gestionada en règim de participació dels treballadors, la societat ha de garantir la 
protecció dels drets dels treballadors en cas d’ulteriors fusions nacionals durant un 
termini de tres anys després que la fusió transfronterera intracomunitària hagi tingut 
efecte; en aquest cas s’apliquen les disposicions establertes en aquest títol en tot el 
que sigui possible.

CAPÍTOL II

Disposicions aplicables als centres de treball situats a Espanya de les 
societats resultants de fusions transfrontereres intracomunitàries

Article 44. Àmbit d’aplicació del capítol.

1. Llevat de les seves referències a l’òrgan de representació, les disposicions 
contingudes en el títol II són aplicables als centres de treball situats a Espanya de 
les societats resultants de fusions transfrontereres amb domicili social en qualsevol 
Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu.
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2. Així mateix, són aplicables a les societats participants en processos de fusió 
transfronterera intracomunitària i a les societats resultants dels esmentats processos 
les disposicions contingudes en el títol III, respecte als procediments judicials, en els 
termes establerts a l’esmentat títol.

3. El que preveuen els apartats anteriors únicament és aplicable en els casos 
en què hi hagi d’haver participació dels treballadors a la societat resultant de la 
fusió, de conformitat amb les disposicions dels estats membres per les quals es doni 
compliment a l’article 16 de la Directiva 2005/56/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 d’octubre de 2005, relativa a les fusions transfrontereres de les 
societats de capital.

Article 45. Eficàcia jurídica a Espanya de les disposicions d’altres estats 
membres.

Els acords entre la comissió negociadora i l’òrgan competent de les societats 
participants subscrits de conformitat amb les disposicions dels estats membres i, si 
no, les normes subsidiàries de les esmentades disposicions obliguen tots els centres 
de treball de la societat resultant de la fusió inclosos dins el seu àmbit d’aplicació i 
situats en el territori espanyol, així com els seus treballadors respectius, durant tot 
el temps de la seva vigència.

No obstant això, la validesa i eficàcia dels esmentats acords en cap cas poden 
menyscabar ni alterar les competències de negociació, informació i consulta que la 
legislació espanyola atorga als comitès d’empresa, delegats de personal i 
organitzacions sindicals, així com qualsevol altra instància representativa creada 
per la negociació col·lectiva.»

Dos. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de la disposició addicional primera, que queden 
redactats de la manera següent:

«3. Aquesta Llei no afecta:

a) Els actuals drets d’implicació dels treballadors diferents dels de participació 
en els òrgans de la SE de què gaudeixin els treballadors de la SE i dels seus centres 
de treball i empreses filials de conformitat amb les legislacions i pràctiques nacionals 
dels estats membres.

Tampoc afecta els drets d’implicació dels treballadors diferents dels de 
participació en els òrgans de la societat resultant de la fusió transfronterera 
intracomunitària de què gaudeixin els treballadors de la societat i dels seus centres 
de treball de conformitat amb les legislacions i pràctiques nacionals dels estats 
membres.

b) Els drets en matèria de participació en els òrgans de què gaudeixin els 
treballadors de les filials de la SE de conformitat amb les legislacions i pràctiques 
nacionals.

4. Per salvaguardar els drets esmentats a l’apartat 3, el registre de la societat 
no extingeix per sí mateix el mandat dels representants legals dels treballadors de 
les societats participants que deixin d’existir com a entitats jurídiques diferenciades, 
que han de seguir exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota les 
mateixes condicions que regien amb anterioritat.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 13/1989, de 26 de maig, de cooperatives de 
crèdit.

Es fa una nova redacció de l’article desè de la Llei 13/1989, de 26 de maig, de 
cooperatives de crèdit, la redacció del qual passa a ser la següent:
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«Article desè. Fusió, escissió i transformació:

1. Requereixen autorització administrativa prèvia, amb informe del Banc 
d’Espanya, les fusions, escissions o transformacions que afectin una cooperativa de 
crèdit.

En cas que l’entitat resultant de la fusió, escissió o transformació sigui una 
cooperativa de crèdit, aquesta ha de sol·licitar la inscripció en el Registre corresponent 
del Banc d’Espanya, sense perjudici de la inscripció que sigui procedent en els 
registres de les comunitats autònomes que tinguin competències en aquesta matèria 
en virtut dels seus estatuts d’autonomia, i complir les altres normes i obligacions 
registrals.

2. Quan una cooperativa de crèdit es transformi en una altra entitat de crèdit, 
el Fons de Reserva Obligatori d’aquella passa a integrar-se en el capital social de 
l’entitat resultant de la transformació.

La transformació no ha de suposar la pèrdua de la condició de fiscalment 
protegida en el període impositiu de l’impost sobre societats que conclogui amb la 
transformació de la forma jurídica de l’entitat, en els termes establerts a l’article 26 
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març. En aquest període impositiu s’ha d’integrar a la base imposable 
corresponent als resultats cooperatius o extracooperatius, segons sigui procedent, 
la part del Fons de Reserva Obligatori que hagi minorat la base imposable en 
períodes anteriors.»

Disposició final cinquena. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències que l’article 149.1.6a de la 
Constitució atribueix en exclusiva a l’Estat en matèria de legislació mercantil.

Disposició final sisena. Incorporació de dret comunitari.

Mitjançant aquesta Llei s’incorporen al dret espanyol la Directiva 2005/56/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2005, relativa a les fusions 
transfrontereres de les societats de capital i la Directiva 2006/68/CE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 6 de setembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 77/91/CEE del 
Consell pel que fa a la constitució de la societat anònima, així com el manteniment i les 
modificacions del seu capital. Així mateix s’incorpora la Directiva 2007/63/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 13 de novembre de 2007, per la qual es modifiquen les directives 
78/855/CEE i 82/891/CEE del Consell pel que fa al requisit de presentació d’un informe 
d’un perit independent en cas de fusió o escissió de societats anònimes.

Disposició final setena. Habilitació al Govern.

1. S’habilita el Govern perquè en el termini de dotze mesos procedeixi a refondre en 
un únic text, i sota el títol «Llei de societats de capital», les lleis reguladores de les societats 
de capital, i regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos legals següents:

– La secció 4a, títol I, llibre II, del Codi de comerç de 1885, relativa a les societats 
comanditàries per accions.

– El Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de societats anònimes.

– La Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada.
– I el títol X de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, relatiu a societats 

anònimes cotitzades.

2. S’autoritza el Govern perquè dicti totes les disposicions que siguin necessàries per 
a la deguda execució i compliment del que disposa aquesta Llei.
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Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», llevat de les disposicions del capítol II del títol II, relatives a les fusions 
transfrontereres intracomunitàries, que entren en vigor l’endemà 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, 3 d’abril de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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