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Disposició addicional sexta. Oficines de farmàcia.

Sense perjuí del que establix la present Llei, la titulari-
tat de les oficines de farmàcia es regularà per la norma-
tiva sanitària pròpia que els siga aplicable.

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

1. Les societats constituïdes amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’esta Llei i a les quals els fóra aplicable 
segons el que disposa  l’article 1.1, hauran d’adaptar-se a 
les previsions de la present Llei i sol·licitar la seua inscrip-
ció, o la de l’adaptació, si és el cas, en el Registre Mercan-
til, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’esta.

2. Transcorregut el termini establit en l’apartat ante-
rior sense haver-se donat compliment al que este disposa, 
no s’inscriurà en el Registre Mercantil cap document. 
S’exceptuen els títols relatius a l’adaptació a la present 
Llei, al cessament o dimissió d’administradors, gerents, 
directors generals i liquidadors, i a la revocació o renún-
cia de poders, així com a la dissolució de la societat i 
nomenament de liquidadors i els assentaments ordenats 
per l’autoritat judicial o administrativa.

3. Transcorregut el termini de díhuit mesos des de 
l’entrada en vigor de la present Llei sense que haja tingut 
lloc l’adaptació i la seua presentació en el Registre Mer-
cantil, la societat quedarà dissolta de ple dret, i el registra-
dor mercantil cancel·larà immediatament d’ofici els 
assentaments corresponents a la societat dissolta.

Disposició transitòria segona. Constitució dels Registres 
de Societats Professionals i termini d’inscripció en 
estos.

En el termini de nou mesos comptats des de l’entrada 
en vigor d’esta Llei, els Col·legis Professionals i la resta 
d’organitzacions corporatives hauran de tindre constituïts 
els seus respectius Registres Professionals. Les societats 
constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta 
Llei i a les que els fóra aplicable segons el que dispos a 
l’article 1.1, hauran de sol·licitar la seua inscripció en el 
corresponent Registre de Societats Professionals en el 
termini màxim d’un any comptat des de la seua constitu-
ció.

Disposició transitòria tercera. Exempcions fiscals i 
reduccions aranzelàries.

Durant el termini d’un any comptat des de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, els actes i documents necessaris perquè 
les societats constituïdes amb anterioritat s’adapten a les 
seues disposicions estaran exempts de l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials, en les seues modalitats 
d’operacions societàries i d’actes jurídics documentats, i 
disfrutaran de la reducció que determine el Consell de 
Ministres a proposta del de Justícia en els drets que els 
notaris i els registradors mercantils hagen de percebre 
com a conseqüència de l’aplicació dels respectius aran-
zels.

Disposició transitòria quarta. Règim transitori 
d’incompatibilitats professionals.

Fins que no entre en vigor el reial decret a què es refe-
rix l’apartat 2 de la disposició final segona d’esta Llei, 
romandran vigents les normes sobre incompatibilitats 
per a l’exercici d’activitats professionals actualment apli-
cables.

Disposició derogatòria única.

Queda derogada la disposició addicional setantena de 
la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2006.

Disposició final primera. Caràcter de la Llei.

Els preceptes d’esta Llei s’apliquen plenament, i es 
dicten en virtut del que disposa l’article 149.1.6a de la 
Constitució; així com, en el que es referix a l’article 8, 
apartats 1, 2 i 3, a l’empara de l’article 149.1.8a de la Cons-
titució; i quant a l’article 8, apartats 4, 5 i 6, l’article 9 i la 
disposició transitòria segona, a l’empara de l’article 
149.1.8a i 18a de la Constitució; que declaren respectiva-
ment la competència exclusiva de l’Estat en matèria de 
legislació mercantil, ordenació dels registres i instru-
ments públics i bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

1. S’autoritza el Consell de Ministres per a dictar 
totes les disposicions que siguen necessàries per a 
l’aplicació i el desplegament de la present Llei.

2. S’autoritza en particular el Consell de Ministres 
perquè, oïdes les respectives organitzacions col·legials, 
regule mitjançant un reial decret l’exercici professional en 
el si de les societats que tinguen com a objecte l’exercici 
de diverses activitats professionals i el règim 
d’incompatibilitats que siga aplicable a les societats pro-
fessionals i als professionals que hi exercixen la seua 
activitat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor al cap de tres mesos 
de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant.
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 15 de març de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

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

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La present Llei té com a objecte regular els requisits 
necessaris per a accedir al canvi de la inscripció relativa al 
sexe d’una persona en el Registre Civil, quan la dita ins-
cripció no es correspon amb la seua verdadera identitat 
de gènere. Regula també el canvi del nom propi perquè 
no resulte discordant amb el sexe reclamat.
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La transsexualitat, considerada com un canvi de la 
identitat de gènere, ha sigut àmpliament estudiada ja per 
la medicina i per la psicologia. Es tracta d’una realitat 
social que requerix una resposta del legislador, perquè la 
inicial assignació registral del sexe i del nom propi 
puguen ser modificades, amb la finalitat de garantir el 
lliure desenrotllament de la personalitat i la dignitat de les 
persones la identitat de gènere de les quals no es corres-
pon amb el sexe amb què inicialment van ser inscrites.

D’acord amb la regulació que s’establix en esta Llei, la 
rectificació registral del sexe i el canvi del nom es diri-
gixen a constatar com un fet cert el canvi ja produït de la 
identitat de gènere, de manera que queden garantides la 
seguretat jurídica i les exigències de l’interés general. Per 
a això, el dit canvi d’identitat haurà d’acreditar-se deguda-
ment, i la rectificació registral es durà a terme d’acord 
amb la regulació dels expedients governatius del Registre 
Civil.

Per mitjà d’esta Llei Espanya se suma a aquells països 
del nostre entorn que compten amb una legislació especí-
fica que dóna cobertura i seguretat jurídica a la necessitat 
de la persona transsexual, adequadament diagnosticada, 
de veure corregida la inicial assignació registral del seu 
sexe, assignació contradictòria amb la seua identitat de 
gènere, així com a portar un nom que no siga discordant 
amb la seua identitat.

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

Article 1. Legitimació.

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

La rectificació del sexe comportarà el canvi del nom 
propi de la persona, a l’efecte que no resulte discordant 
amb el seu sexe registral.

2. Així mateix, la persona interessada podrà incloure 
en la sol·licitud la petició del trasllat total del foli regis-
tral.

Article 2. Procediment.

1. La rectificació de la menció registral del sexe es 
tramitarà i acordarà amb subjecció a les disposicions 
d’esta Llei, d’acord amb les normes establides en la Llei 
del Registre Civil, de 8 de juny de 1957, per als expedients 
governatius.

En la sol·licitud de rectificació registral s’haurà 
d’incloure l’elecció d’un nou nom propi, excepte quan la 
persona vullga conservar el que tinga i este no siga con-
trari als requisits establits en la Llei del Registre Civil.

2. No s’apliquen en l’expedient per a la rectificació 
de la menció registral del sexe:

a) La regla primera de l’article 97 de la Llei del Regis-
tre Civil.

b) El paràgraf segon de l’article 218 del Reglament 
del Registre Civil.

c) Els paràgrafs tercer i quart de l’article 349 del 
Reglament del Registre Civil.

Article 3. Autoritat competent.

La competència per a conéixer les sol·licituds de recti-
ficació registral de la menció del sexe correspondrà a 
l’encarregat del Registre Civil del domicili de la persona 
sol·licitant.

Article 4. Requisits per a acordar la rectificació.

1. La rectificació registral de la menció del sexe 
s’acordarà una vegada que la persona sol·licitant acre-
dite:

a) Que li ha sigut diagnosticada disfòria de gènere.

L’acreditació del compliment d’este requisit es realit-
zarà per mitjà d’un informe de metge o psicòleg clínic, 
col·legiats a Espanya o els títols dels quals hagen sigut 
reconeguts o homologats a Espanya, i que haurà de fer 
referència:

1. A l’existència de dissonància entre el sexe morfo-
lògic o gènere fisiològic inicialment inscrit i la identitat de 
gènere sentida pel sol·licitant o sexe psicosocial, així com 
l’estabilitat i persistència d’esta dissonància.

2. A l’absència de trastorns de personalitat que 
puguen influir, de forma determinant, en l’existència de la 
dissonància indicada en el punt anterior.

b) Que ha sigut tractada mèdicament durant, 
almenys, dos anys per a acomodar les seues característi-
ques físiques a les corresponents al sexe reclamat. 
L’acreditació del compliment d’este requisit s’efectuarà 
per mitjà d’informe del metge col·legiat sota la direcció 
del qual s’haja realitzat el tractament o, si no n’hi ha, per 
mitjà d’un informe d’un metge forense especialitzat.

2. No serà necessari per a la concessió de la rectifica-
ció registral de la menció del sexe d’una persona que el 
tractament mèdic haja inclòs cirurgia de reassignació 
sexual. Els tractaments mèdics a què es referix la lletra b) 
de l’apartat anterior no seran un requisit necessari per a la 
concessió de la rectificació registral quan concórreguen 
raons de salut o edat que impossibiliten el seu seguiment 
i s’aporte certificat mèdic d’esta circumstància.

Article 5. Efectes.

1. La resolució que acorde la rectificació de la men-
ció registral del sexe tindrà efectes constitutius a partir de 
la seua inscripció en el Registre Civil.

2. La rectificació registral permetrà a la persona 
exercir tots els drets inherents a la seua nova condició.

3. El canvi de sexe i nom acordat no alterarà la titula-
ritat dels drets i obligacions jurídiques que puguen corres-
pondre a la persona amb anterioritat a la inscripció del 
canvi registral.

Article 6. Notificació del canvi registral de sexe.

1. L’Encarregat del Registre Civil notificarà d’ofici el 
canvi de sexe i de nom produït a les autoritats i organis-
mes que reglamentàriament es determine.

2. El canvi de sexe i nom obligarà a qui l’haja obtin-
gut a sol·licitar l’emissió d’un nou document nacional 
d’identitat ajustat a la inscripció registral rectificada. En 
tot cas, es conservarà el mateix número del document 
nacional d’identitat.

3. La nova expedició de documents amb data ante-
rior a la rectificació registral es realitzarà a petició de 
l’interessat, el seu representant legal o persona autorit-
zada per aquell, havent de ser garantida en tot cas per les 
autoritats, organismes i institucions que els van expedir 
en el seu moment l’adequada identificació de la persona 
a favor del qual s’expedisquen els referits documents, per 
mitjà de l’oportuna impressió en el duplicat del document 
del mateix número de document nacional d’identitat o la 
mateixa clau registral que figure en l’original.
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Article 7. Publicitat.

No es donarà publicitat sense autorització especial de 
la rectificació registral de la menció relativa al sexe de la 
persona.

Disposició addicional primera. Addició d’un apartat 3 a 
l’article 7 de la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tèc-
niques de reproducció humana assistida.

Es modifica l’article 7 de la Llei 14/2006, de 26 de maig, 
sobre Tècniques de reproducció humana assistida, que 
queda redactat com seguix:

«Article 7. Filiació dels fills nascuts per mitjà de 
tècniques de reproducció assistida.

1. La filiació dels nascuts amb les tècniques de 
reproducció assistida es regularà per les lleis civils, 
fora de perill de les especificacions establides en els 
tres articles següents.

2. En cap cas, la inscripció en el Registre Civil 
reflectirà dades de les quals es puga inferir el caràc-
ter de la generació.

3. Quan la dona fóra casada, i no separada 
legalment o de fet, amb una altra dona, esta última 
podrà manifestar davant de l’Encarregat del Registre 
Civil del domicili conjugal, que consentix que, quan 
nasca el fill del seu cònjuge, es determine a favor 
seu la filiació respecte del nascut.»

Disposició addicional segona. Reexpedició de títols o 
documents.

A l’efecte d’abonament de taxes per reexpedició dels 
títols o documents, la rectificació de la menció del sexe en 
el Registre Civil no es considera causa atribuïble a la per-
sona interessada.

Disposició transitòria única. Exoneració de l’acreditació 
de requisits per a la rectificació de la menció registral 
del sexe.

La persona que, per mitjà d’informe de metge col·legiat 
o certificat del metge del Registre Civil, acredite haver sigut 
sotmesa a cirurgia de reassignació sexual amb anterioritat 
a l’entrada en vigor d’esta Llei, quedarà exonerada 
d’acreditar els requisits previstos per l’article 4.1.

Disposició final primera. Títol competencial.

Esta Llei es dicta en exercici de les competències 
exclusives de l’Estat recollides en l’article 149.1.8a de la 
Constitució.

Disposició final segona. Modificació de la Llei del Regis-
tre Civil, de 8 de juny de 1957.

La Llei del Registre Civil, de 8 de juny de 1957, queda 
modificada com seguix:

U. El primer paràgraf de l’article 6 quedarà redactat 
de la manera següent:

«El Registre és públic per als qui tinguen interés a 
conéixer els assentaments, amb les excepcions que 
prevegen esta o altres lleis.»

Dos. El segon paràgraf de l’article 15 quedarà redactat 
de la manera següent:

«En tot cas, s’inscriuran els fets ocorreguts fora 
d’Espanya, quan les corresponents inscripcions 
hagen de servir de base a inscripcions exigides pel 
dret espanyol.»

Tres. El segon paràgraf de l’article 54 queda redactat 
com seguix:

«Queden prohibits els noms que objectivament 
perjudiquen la persona, els que facen confusa la 
identificació i els que induïsquen a error quant al 
sexe.»

Quatre. L’article 93.2n queda redactat com seguix:

«2n. La indicació equivocada del sexe quan 
igualment no hi haja dubte sobre la identitat del nas-
cut per les altres circumstàncies, així com la menció 
registral relativa al sexe de les persones en els casos 
de disfòria de gènere.»

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

El Govern, a proposta del ministre de Justícia, dictarà 
les disposicions necessàries per al desplegament i execu-
ció d’esta Llei.

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 84/1978, 
de 28 de desembre, per la qual es regula la taxa per 
expedició del Document Nacional d’Identitat.

El número 2 de l’article 4 de la Llei 84/1978, de 28 de 
desembre, queda redactat com seguix:

«Els que hagen de renovar preceptivament el 
seu document durant el termini de vigència d’este, 
per canvi de domicili o de dades filiatòries, o per 
qualsevol circumstància no imputable a la persona 
interessada.»

Disposició final quinta. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant.
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 15 de març de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 5825 LLEI ORGÀNICA 2/2007, de 19 de març, de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia per a Andalu-
sia. («BOE» 68, de 20-3-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

orgànica següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

Andalusia, al llarg de la seua història, ha forjat una 
robusta i sòlida identitat que li conferix un caràcter singu-
lar com a poble, assentat des d’èpoques mil·lenàries en 
un àmbit geogràfic diferenciat, espai de trobada i de 
diàleg entre civilitzacions diverses. El nostre valuós patri-
moni social i cultural és part essencial d’Espanya, en la 
qual andalusos i andaluses ens reconeixem, compartint 
un mateix projecte basat en els valors de justícia, llibertat 
i seguretat, consagrats en la Constitució de 1978, baluard 
dels drets i llibertats de tots els pobles d’Espanya.

Andalusia ha compilat un ric patrimoni cultural per la 
confluència d’una multiplicitat de pobles i de civilitza-


