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Aplicació

Denominació

Article 46.
A Corporacions Locals.
Concepte 469. Depòsits municipals, per a
atendre obligacions
d’exercicis anteriors . . . .

Import
(En euros)

110.744,04

Total Servici 05: Direcció General d’Institucions Penitenciàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100.754,71

Servici 06: Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre
Drogues
Programa 313.G: «Pla Nacional sobre Drogues»
Article 29.

Obligacions d’exercicis
anteriors.
Concepte 294. Arrendaments i cànons.
02 Arrendaments d’edificis
i altres construccions . . .

5.960,38

Article 49.
A l’exterior.
Concepte 499. Quotes a Organismes Internacionals, per a atendre
obligacions d’exercicis
anteriors . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.791,43

Total Servici 06: Delegació del Govern per
al Pla Nacional sobre Drogues . . . . . . . . . . . .

8.751,81

Total crèdits extraordinaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.283.447,91
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LLEI 7/2003, d’1 d’abril, de la societat limitada
Nova Empresa per la qual es modifica la Llei
2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada. («BOE» 79, de 2-4-2003.)
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
I
El procés de reforma de la legislació mercantil espanyola, com a conseqüència de la necessària adaptació
de la nostra legislació a les directives comunitàries en
matèria de societats, va experimentar un important
avanç en 1995, per raons d’objectiva i urgent necessitat.
La Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, va introduir una major flexibilitat
en el règim jurídic d’este tipus social, configurant-lo com
una societat essencialment tancada en la qual conviuen
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en harmonia elements personalistes i capitalistes, que
la fan especialment aconsellada per a xicotetes i mitjanes
empreses.
Des de llavors, en el si de les institucions europees
s’ha continuat treballant en la millora i simplificació de
les condicions necessàries per a la creació d’empreses.
El 22 d’abril de 1997, la Comissió Europea va presentar
una Recomanació sobre la millora i simplificació de les
condicions per a la creació d’empreses (97/344/CEE).
La Recomanació va suposar un important punt d’inflexió,
a l’insistir als Estats membres sobre la necessitat de simplificar els tràmits per a la creació d’empreses, i va donar
lloc a altres iniciatives posteriors com la creació per la
Comissió Europea, per manament del Consell Europeu
d’Amsterdam de 1997, del grup operatiu per a la simplificació de l’entorn empresarial (Grup BEST). Els treballs
del grup es van materialitzar en l’aprovació a l’abril
de 1999 del «Pla d’acció per a promoure l’esperit empresarial i la competitivitat» (Pla d’acció BEST), que va reiterar
els suggeriments inclosos en la Recomanació de 1997.
Posteriorment, al març del 2000, el Consell Europeu
de Lisboa va identificar com un dels treballs a dur a
terme la formació d’un entorn que facilite la creació i
desenrotllament d’empreses innovadores, en particular
de PIME.
En la «Carta Europea de la Xicoteta Empresa» (Carta
de Feira), adoptada al juny del 2000 per manament del
Consell Europeu de Lisboa, els Estats membres es van
comprometre a forjar un marc jurídic i administratiu que
propicie l’activitat empresarial a través d’una posada en
marxa menys costosa i més ràpida, ampliant-se les possibilitats d’inscripció, en línia, en els registres.
La Carta de Feira és el marc polític europeu d’actuació
a favor de les PIME i, per a la seua execució, el Consell
va aprovar el «Programa plurianual a favor de l’empresa
i l’esperit empresarial, en particular per a les PIME»,
vigent per al període 2001-2005. Precisament, un dels
objectius del Programa és simplificar i millorar el marc
administratiu i reglamentari de les empreses per a afavorir la seua creació.
Al febrer del 2002, el Parlament Europeu, per mitjà
de la Resolució (2002/0079) sobre l’Estratègia per a
la plena ocupació i la inclusió social en el marc de la
preparació de la Cimera de primavera de 2002, el procés
de Lisboa i el camí que s’ha de seguir, va instar els
Estats membres a donar suport a l’ús de formularis estàndard, així com l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions en els intercanvis amb les
Administracions públiques, especialment en els procediments d’establiment, registre i publicitat de la creació
d’empreses d’acord amb la Carta de Feira.
Al febrer del 2002, la Conferència de Ministres Europeus de PIME, realitzada a Aranjuez, va insistir en la
necessitat d’establir fórmules societàries senzilles i millor
adaptades a la realitat de les empreses més xicotetes.
Així mateix, es va incidir en la necessitat de fer un
major ús de les tecnologies de la informació i de les
comunicacions.
Finalment, el Consell Europeu de Barcelona renovà
i reforçà estos compromisos, insistint en la necessitat
de crear un entorn favorable, millor i més adaptat a la
realitat de les PIME.
Estes propostes posen de manifest la voluntat de les
institucions europees de remoure els obstacles administratius que dificulten a les empreses la seua constitució i el desenrotllament de la seua activitat.
Finalment, s’introduïxen modificacions en el Codi Civil
vigent en tres aspectes puntuals en què s’ordenen les
relacions entre els membres d’una família i la successió
de la unitat productiva, per a dotar-la d’instruments que
permeten dissenyar, en vida de l’emprenedor, la successió més adequada de l’empresa en totes les seues
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possibles configuracions: societàries, empresa individual,
etc. Estes modificacions, aplicables exclusivament al
territori comú, que es regix pel Codi Civil, conforme a
l’article 149.1.8a de la Constitució espanyola, es realitzen tenint en compte, a més, un criteri integrador de
l’ordenament privat en el conjunt de les legislacions civils
de l’Estat.
II
La present regulació mamprén el compromís de reforçar l’esperit innovador i emprenedor que permeta a les
nostres PIME afrontar els reptes que planteja el Mercat
Únic. De la mateixa manera, establix un marc normatiu
mercantil i administratiu capaç d’estimular l’activitat
empresarial i millorar la posició competitiva de les xicotetes i mitjanes empreses en el mercat, complint els
compromisos de la Carta Europea de la xicoteta empresa.
Estes previsions es materialitzen en actuacions que
han de començar, precisament, per la simplificació dels
tràmits de constitució d’empreses i per l’ús de l’assistència tècnica necessària per a ajudar-les tant en els
moments previs a la seua constitució, com durant els
primers anys de la seua activitat.
Per a això, la present llei desenrotlla el denominat
«Projecte Nova Empresa», que té per objecte estimular
la creació de noves empreses, especialment les de xicoteta i mitjana dimensió, que constituïxen la columna vertebral de l’economia espanyola i de l’europea i són claus
en la creació de llocs de treball.
Així mateix, tenint en compte la situació i perspectiva
de les xicotetes i mitjanes empreses com a factors generadors de riquesa i ocupació, i amb l’objecte de proporcionar-los els mitjans suficients perquè puguen desenrotllar-se, arribar a l’àmbit internacional i superar els canvis generacionals dins d’estes, la present llei intenta resoldre tres problemes que s’han identificat en la majoria
de les nostres empreses: les dificultats de finançament,
la pèrdua del control de la gestió per part dels socis
que tenen la majoria i els problemes de supervivència
de la societat derivats de la successió generacional.
En este aspecte, es modifica la Llei 2/1995, de 23
de març, de Societats de Responsabilitat Limitada per
a permetre, d’una banda, l’emissió de participacions sense vot i, d’una altra, possibilitar l’adquisició i tinença temporal per part de la societat de les seues pròpies participacions socials.
Finalment, s’introduïxen transformacions en la legislació civil vigent en aquells preceptes en què s’ordenen
les relacions entre els membres d’una família i la successió de la unitat productiva per a dotar-la d’instruments
que permeten dissenyar, en vida de l’emprenedor, la successió més adequada de l’empresa en totes les seues
possibles configuracions: societàries, empresa individual,
etc. Estes modificacions es realitzen tenint en compte,
a més, un criteri integrador de l’ordenament privat en
el conjunt de les legislacions civils de l’Estat.
III
L’impuls a la creació d’empreses ha de basar-se en
la resolució de tots aquells problemes que suposen una
important barrera per als emprenedors que decidixen
iniciar una activitat empresarial. Amb este fi, el projecte
Nova Empresa es fonamenta en tres elements essencials:
el Centre d’Informació i Xàrcia de Creació d’Empreses
(CIRCE), el règim jurídic de la Nova Empresa i el sistema
de comptabilitat simplificada.
El Centre d’Informació i Xàrcia de Creació d’Empreses
(CIRCE) es concep com una xàrcia de punts d’assessorament i inici de tramitació (PAIT), en els quals s’assessora i es presten servicis als emprenedors, tant en
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la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa
de les seues iniciatives empresarials com durant els primers anys d’activitat d’estes.
Per mitjà d’esta xàrcia, es pretenen aconseguir dos
dels objectius del projecte Nova Empresa: la creació d’una infraestructura de centres d’assessorament, informació i servicis, accessible des de tot el territori nacional
a través d’Internet, i la constitució d’una xàrcia de creació
d’empreses que facilite al màxim als empresaris la posada en marxa de les seues iniciatives empresarials.
Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim els tràmits administratius necessaris per a la constitució i posada en
marxa de les empreses, el projecte preveu la possibilitat
de realitzar-los per mitjans telemàtics. A l’efecte, es definix el Document Únic Electrònic com a element bàsic
per a realitzar telemàticament els tràmits abans mencionats. El Document Únic Electrònic és un instrument
que presenta dos aspectes fonamentals i innovadors en
el nostre ordenament jurídic. D’una banda, el seu caràcter integrador i, d’una altra, la seua naturalesa electronicotelemàtica.
El caràcter integrador del Document Únic Electrònic
esdevé la necessària simplificació dels tràmits i formularis administratius i es materialitza en la inclusió, en
un sol document administratiu, de totes les dades requerides per a la realització efectiva dels tràmits abans
mencionats.
La seua naturalesa electronicotelemàtica deriva de
la necessitat d’utilitzar les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions per a fer possible l’agilització dels procediments administratius en l’àmbit de
la creació d’empreses.
Per a garantir la seguretat jurídica, la norma se sustenta en la legislació reguladora de la utilització de la
firma electrònica, tant en les relacions entre les Administracions públiques i els ciutadans com entre estes
i els notaris i registradors mercantils, sempre en l’àmbit
de la seua respectiva competència i per raó del seu ofici.
Tots estos elements contribuiran a fer possible la
constitució de la Nova Empresa en temps substancialment inferiors als actualment requerits.
IV
La necessària simplificació del compliment de les obligacions comptables de les societats aconsella la implantació d’un model de comptabilitat simplificada d’acord
amb les característiques de la Nova Empresa.
Este model, que permetrà la formalització de les obligacions comptables per mitjà d’un registre únic, estarà
basat en l’administració del llibre diari, de tal manera
que s’afavorisca la composició immediata de les partides
que cal omplir en els models de comptes anuals abreviats
sense que siguen necessaris documents comptables
addicionals.
V
Pel que fa al règim jurídic de la Nova Empresa, ha
de partir-se d’una expressió simplificada de la societat
de responsabilitat limitada regulada en la Llei 2/1995,
de 23 de març. En coherència amb este plantejament,
la tècnica legislativa adoptada és afegir un nou capítol,
el XII, a la mencionada llei. En este capítol es regulen
totes les singularitats de la Nova Empresa, que es regirà,
d’altra banda, per les disposicions del règim jurídic de
les Societats de Responsabilitat Limitada.
Per a la inscripció de tots els actes concernents a
la Nova Empresa, es creen subseccions especials en els
Registres Mercantils Central i Provincials. Estos requisits
registrals donen complida satisfacció a les exigències
de publicitat requerides pel nostre ordenament jurídic
i per les diverses recomanacions que realitza a l’efecte
la Unió Europea.
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VI
La present regulació, per mitjà d’un article únic amb
cinc apartats, modifica la Llei 2/1995, de 23 de març,
de Societats de Responsabilitat Limitada; estes modificacions tenen el seu fonament constitucional en l’article
149.1.6a i 8a de la Constitució, tal com establix la disposició final quarta de la present llei.
L’apartat primer de l’article únic afig a la referida llei
un nou capítol XII, integrat per set seccions i quinze
articles, del 130 al 144, els dos inclusivament.
L’article 131 regula una nova forma de denominació
social. La singularitat d’esta permet un abaratiment dels
costs implícits, així com del temps necessari per a obtindre-la. El codi alfanumèric que du inclòs garantix que
esta siga única i inequívoca.
L’article 132 regula l’objecte social. La configuració
jurídica d’este és un altre dels elements innovadors del
règim jurídic de la Nova Empresa. S’establix un objecte
social ampli i de caràcter genèric, la funció del qual no
és una altra que la de permetre una major flexibilitat
per al desenrotllament d’activitats econòmiques diferents, sense necessitat d’haver d’acudir a contínues
modificacions estatutàries. Esta decisió obeïx a una realitat constatable, que no és una altra que la del caràcter
canviant dels xicotets negocis durant els seus primers
anys d’activitat. A més, un objecte social així definit permet facilitar la qualificació i inscripció de l’escriptura de
constitució de la Nova Empresa.
En l’article 133, la característica diferenciadora és
l’establiment d’un «numerus clausus ab initio». Així, la
Nova Empresa només podrà ser constituïda per cinc
socis que, a més, han de ser persones físiques, per a
la qual cosa ha tingut en compte el nombre i la qualitat
dels socis que, generalment, constituïxen les societats
més xicotetes.
La secció 2a del nou capítol XII regula el procediment
i els requisits de constitució de la Nova Empresa que,
seguint la tradició del nostre ordenament jurídic i en
nom de la seguretat jurídica requerida pel mercat, exigix
l’atorgament en escriptura pública i la seua posterior
inscripció en el Registre Mercantil.
S’incorporen així les tecnologies de la informació i
de les comunicacions a l’àmbit notarial i registral, en
els termes de les seues legislacions específiques, amb
els beneficis que això comporta en termes de reducció
de temps i costs implícits, tant per a estes dos professions com per als emprenedors. La incorporació de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques en
l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva han sigut arreplegades en la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, circumstància esta que és tinguda en compte i aprofitada
per la regulació de la Nova Empresa.
No obstant, sempre queda oberta la via de la tramitació presencial a què podran acudir, si així ho desitgen, els socis fundadors o els seus representants, i s’establiran en este cas els mateixos terminis de resposta
de notaris i registradors en la constitució de la societat.
En la secció 3a, articles 135 a 137, els dos inclusivament, s’establixen les xifres mínima i màxima de capital social, així com el règim jurídic de les participacions
socials. Pel que fa a la primera qüestió, s’ha optat per
mantindre la xifra mínima de capital social establida per
a les Societats de Responsabilitat Limitada.
S’ha prescindit del llibre registre de socis, establint-se
un règim de notificacions quan es constituïsquen drets
reals limitats sobre les participacions socials.
La secció 4a regula els òrgans socials, caracteritzats
per la seua extrema senzillesa, facilitant als socis el
govern de la societat.
En la secció 5a s’establixen els supòsits de modificacions estatutàries que, en coherència amb el caràcter
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tancat de la societat, es limiten a la denominació, domicili
i capital social.
En la secció 6a, seguint les pautes de la simplificació
administrativa, s’obri la via per a establir models simplificats de presentació de comptes davant dels diferents
organismes.
La secció 7a establix el règim jurídic de la dissolució
i transformació de la societat, la principal novetat del
qual radica en el fet que els socis podran continuar les
seues operacions sotmesos al règim general de la societat de responsabilitat limitada. Per a això, només es
requerirà l’acord de la Junta General i la necessària modificació estatutària.
Pel que fa a l’apartat segon de l’article únic, en la
nova disposició addicional octava de la Llei 2/1995,
de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada,
es definix el Document Únic Electrònic com l’instrument
que permet la realització telemàtica dels tràmits de constitució de la societat, així com aquells altres que s’exigixen per a l’inici de l’activitat. Així mateix, es definixen
els punts d’assessorament i inici de tramitació (PAIT).
Estos s’integraran en els Centres d’Informació i Xàrcia
de Creació d’Empreses (CIRCE), a la qual podran adherir-se aquells organismes, pertanyents o no a les Administracions públiques, relacionats amb la creació d’empreses.
Es desenrotllaran en una norma posterior les condicions d’adhesió a la xàrcia CIRCE, les característiques
i mecanismes de garantia de la qualitat dels servicis que
esta oferirà, així com les especificacions tècniques necessàries per a connectar-se a esta, tant des del punt de
vista de la tramitació telemàtica com de l’assessorament
a les empreses.
La disposició addicional novena contempla la necessària coaboració social de notaris, registradors mercantils i altres professionals coegiats amb les Administracions públiques perquè puguen actuar en nom i representació de tercers.
La disposició addicional deu establix el sistema de
recursos contra la qualificació de l’escriptura de constitució
de la Nova Empresa, per al qual es remet al que disposen
els articles 322 a 329 del text refós de la Llei Hipotecària,
aprovat per Decret de 8 de febrer de 1948. Estos articles
van ser modificats per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social.
La novetat radica en el fet que els terminis de resolució
d’estos seran, en este cas, de 45 dies.
En esta mateixa disposició addicional es preveu l’aprovació d’uns estatuts socials orientatius per orde del
Ministeri de Justícia.
Les disposicions addicionals onze i dotze regulen la
modificació del règim disciplinari de notaris i registradors, així com un règim de comptabilitat simplificat.
Finalment, la disposició addicional tretze establix les
mesures fiscals aplicables a la societat limitada Nova
Empresa.
L’apartat tercer de l’article únic modifica els articles
29, 32, 40, 97, 101 i 102 de la Llei 2/1995, de 23
de març, de Societats de Responsabilitat Limitada. L’apartat quart introduïx els nous articles 40 bis i 40 ter
de la mencionada llei i, finalment, l’apartat quint incorpora una nova secció 5a al capítol IV de l’avantdita llei,
integrada per un únic article 42 bis.
La disposició addicional primera modifica l’apartat 4
de l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’Impost sobre Societats.
La disposició addicional segona du a terme una modificació de l’article 10 de la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d’Assistència Jurídica Gratuïta, en la redacció donada
per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.
El text conclou amb cinc disposicions finals. La primera modifica els articles 1056, paràgraf segon; 1271,

Suplement núm. 3

Dilluns 2 juny 2003

paràgraf segon, i 1406.2n del Codi Civil. Les quatre restants fixen l’habilitació al Govern per al posterior desenrotllament del text legal i altres modificacions i desenrotllaments reglamentaris, l’informe sobre l’aplicació de
la llei, el seu fonament constitucional i la seua entrada
en vigor.
Article únic. Modificació de la Llei 2/1995, de 23 de
març, de Societats de Responsabilitat Limitada.
Primer.
S’addiciona un nou capítol XII a la Llei 2/1995, de 23
de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, compost per set seccions i 15 articles, del 130 al 144, els
dos inclusivament:
«CAPÍTOL XII
Societat Nova Empresa
SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Article 130. Règim jurídic.
La societat Nova Empresa està regulada per este
capítol com a especialitat de la Societat de Responsabilitat Limitada.
Article 131. Denominació.
1. La denominació social estarà formada pels
dos cognoms i el nom d’un dels socis fundadors
seguits d’un codi alfanumèric que permeta la identificació de la societat de manera única i inequívoca.
2. Per Orde del ministre d’Economia es regularà el procediment d’assignació del codi a què es
referix l’apartat anterior.
3. En la denominació de la companyia haurà
de figurar necessàriament la indicació ‘‘Societat
Limitada Nova Empresa’’ o la seua abreviatura
‘‘SLNE’’.
4. La denominació social s’incorporarà immediatament a una subsecció especial de la Secció
de Denominacions del Registre Mercantil Central,
i en quedarà constància en el corresponent certificat que s’expedisca. Els certificats acreditatius
de la denominació de la societat Nova Empresa
podran demanar-se, indistintament, per un soci o
per un tercer en nom seu. El beneficiari o interessat
a favor del qual s’expedisca el certificat coincidirà
necessàriament amb el soci fundador que figura
en l’expressada denominació.
Article 132. Objecte social.
1. La societat Nova Empresa tindrà com a
objecte social totes o alguna de les següents activitats, que es transcriuran literalment en els estatuts: l’activitat agrícola; ramadera; forestal; pesquera; industrial; de construcció; comercial; turística;
de transports; de comunicacions; d’intermediació;
de professionals o de servicis en general.
2. A més, els socis fundadors podran incloure
en l’objecte social qualsevol activitat singular distinta de les anteriors. En este cas, si la inclusió
de l’activitat singular donara lloc a una qualificació
negativa del registrador mercantil de l’escriptura
de constitució de la societat, no es paralitzarà la
seua inscripció, que es practicarà, sense l’activitat
singular en qüestió, en la forma i els terminis establits en l’article 134, sempre que els socis fundadors ho consenten expressament en la pròpia
escriptura de constitució o amb posterioritat a esta.
3. En cap cas podran incloure’s en l’objecte
social aquelles activitats per a les quals s’exigisca
forma de societat anònima ni aquelles l’exercici de
les quals implique objecte únic i exclusiu.
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4. No podran adoptar esta forma social aquelles societats a les quals siga aplicable el règim
de les societats patrimonials regulat en el capítol VI
del títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’Impost sobre Societats.
Article 133. Requisits subjectius i unipersonalitat.
1. Només podran ser socis de la societat Nova
Empresa les persones físiques. En el moment de
la constitució, els socis no podran superar el nombre de cinc.
2. No podran constituir ni adquirir la condició
de soci únic d’una societat Nova Empresa els que
ja tinguen la condició de socis únics d’una altra
societat Nova Empresa. A l’efecte, en l’escriptura
de constitució de la societat Nova Empresa unipersonal o en l’escriptura d’adquisició d’este caràcter
es farà constar pel soci únic que no tinga la mateixa
condició en una altra societat Nova Empresa.
La declaració d’unipersonalitat podrà fer-se, si
és el cas, en la mateixa escriptura de la qual resulte
la dita situació.
SECCIÓ 2a. REQUISITS CONSTITUTIUS
Article 134. Constitució de la societat.
1. La societat Nova Empresa requerirà per a
la seua vàlida constitució escriptura pública que
s’inscriurà en el Registre Mercantil corresponent
al seu domicili. Amb la inscripció adquirirà la societat Nova Empresa la seua personalitat jurídica.
En l’escriptura de constitució es podran incloure
els pactes i les condicions que els socis consideren
convenient, sempre que no contravinguen el que
preveu este capítol.
2. Els tràmits necessaris per a l’atorgament i
la inscripció de l’escriptura de constitució de la
societat Nova Empresa podran ser realitzats a través de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques, i en este cas caldrà ajustar-se al que disposen este article i les altres normes que resulten
d’aplicació, en particular les que regulen l’ús d’estes
tècniques per part dels notaris, els registradors i
les Administracions públiques.
Quant a la remissió telemàtica al Registre Mercantil de la còpia autoritzada de l’escriptura de constitució de la societat, només podrà ser realitzada
pel notari, de conformitat amb el que establix la
legislació sobre la incorporació de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques a la seguretat jurídica preventiva, així com, si és el cas, a
altres registres o Administracions públiques, quan
això siga necessari.
Les remissions i notificacions a què es fa referència en el present article que realitzen els notaris
i els registradors mercantils, ho seran emparades
amb firma electrònica avançada, d’acord amb el
que establix la seua legislació específica.
3. No obstant el que es disposa en l’apartat
anterior, els socis fundadors podran, amb caràcter
previ a l’atorgament de l’escriptura de constitució,
eximir el notari que la vaja a autoritzar de les obligacions que s’establixen en el present article i designar un representant per a la realització dels tràmits
conduents a la constitució de la societat conforme
a les regles generals o expressar la seua voluntat
de fer-ho ells mateixos. En este supòsit, el notari
haurà d’expedir la primera còpia autoritzada en
suport paper en un termini no superior a 24 hores,
computat des de l’autorització de l’escriptura de
constitució de la societat.
4. El notari que vaja a autoritzar l’escriptura
de constitució de la societat comprovarà, de con-
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formitat amb la legislació registral, que no hi ha
cap denominació social anterior idèntica a la de
la societat que es pretén constituir. Una vegada
efectuada la comprovació anterior, procedirà de
manera immediata al seu atorgament.
5. Una vegada autoritzada l’escriptura, el notari
la remetrà de manera immediata, junt amb el Document Únic Electrònic, a les Administracions tributàries competents per a l’obtenció del número d’identificació fiscal de la societat, presentarà, si és
el cas i de conformitat amb el que disposa la legislació tributària, l’autoliquidació de l’impost que grave l’acte, i remetrà la còpia autoritzada per a la
seua inscripció en el Registre Mercantil.
6. Siga quina siga la forma de tramitació, i sempre que s’utilitzen els estatuts socials a què es referix l’apartat segon de la disposició addicional deu,
el registrador mercantil haurà de qualificar i inscriure, si és el cas, l’escriptura de constitució en
el termini màxim de 24 hores, comptat a partir
del moment de l’assentament de presentació o, si
tinguera defectes corregibles, des del moment de
presentació dels documents d’esmena. La inscripció es practicarà en una secció especial creada a
l’efecte.
7. En el cas que el registrador mercantil qualifique negativament el títol presentat, ho farà saber
al notari autoritzant de l’escriptura de constitució
i, si és el cas, al representant que, a l’efecte, els
socis fundadors hagueren designat en esta, dins
de les 24 hores següents a la presentació. Així
mateix, ho notificarà a les Administracions tributàries competents.
8. Si la naturalesa de la falta apreciada permetera, d’acord amb la legislació notarial, la seua
esmena d’ofici per part del notari i este estiguera
d’acord amb la qualificació, procedirà a la seua
esmena en el termini màxim de 24 hores, computat
des del moment de la notificació de la qualificació
del registrador mercantil, donant compte de l’esmena als socis fundadors o als seus representants.
9. Immediatament després de practicar la inscripció, el registrador mercantil notificarà al notari
autoritzant les dades registrals per a la seua constatació en l’escriptura matriu i en les còpies que
expedisca, i li remetrà la part corresponent del
Document Únic Electrònic a què haurà incorporat
les dades registrals de la societat.
10. El notari haurà d’expedir la còpia autoritzada en suport paper de l’escriptura de constitució
de la societat en un termini no superior a 24 hores,
computat des de la notificació de les dades registrals pel registrador mercantil. En esta haurà de
deixar constància del número d’identificació fiscal
de la societat i de la remissió de la còpia de l’escriptura de constitució i del Document Únic Electrònic a les Administracions tributàries competents,
perquè estes procedisquen a enviar el número d’identificació fiscal definitiu de la societat als socis
fundadors. De la mateixa manera, a petició dels
socis fundadors, remetrà els documents necessaris
per al compliment de les obligacions en matèria
de seguretat social, d’acord amb el que disposa
la seua legislació específica.
11. Inscrita la societat, el registrador mercantil
transmetrà al Registre Mercantil Central les dades
concernents als actes socials de la societat en la
forma i els terminis reglamentàriament establits.
Així mateix, i a petició dels socis fundadors o dels
seus representants, realitzarà les altres comunicacions que li siguen requerides.
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SECCIÓ 3a. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS SOCIALS
Article 135. Capital social.
1. El capital social de la societat Nova Empresa
no podrà ser inferior a tres mil dotze euros ni superior a cent vint mil dos-cents dos euros.
2. En tot cas, la xifra de capital mínim indicada
només podrà ser desembossada per mitjà d’aportacions dineràries.
Article 136. Transmissió de les participacions
socials.
1. La transmissió voluntària per actes ‘‘inter
vivos’’ de participacions socials només podrà fer-se
a favor de persones físiques i estarà sotmesa a
les normes que, per a esta, s’establixen en la present llei.
2. Com a conseqüència del règim de transmissió previst en este article podrà superar-se el nombre de cinc socis.
3. En tot cas, si com a conseqüència de la transmissió adquiriren persones jurídiques participacions socials, hauran de ser alienades a favor de
persones físiques en el termini de tres mesos, comptats des de l’adquisició; en cas contrari, la societat
Nova Empresa quedarà sotmesa a la normativa
general de la societat de responsabilitat limitada,
sense perjuí de la responsabilitat dels administradors de no adoptar-se per a això el corresponent
acord en els termes prevists en l’article 144 de
la present llei.
Article 137. Acreditació de la condició de soci.
1. No serà necessari portar el llibre registre de
socis, acreditant-se la condició de soci per mitjà
del document públic en què s’haguera adquirit esta.
2. La constitució de drets reals limitats sobre
participacions socials haurà de notificar-se a l’òrgan
d’administració per mitjà de la remissió del document públic en què figure.
3. L’òrgan d’administració haurà de notificar
als restants socis la transmissió, constitució de
drets reals o l’embargament de participacions
socials tan prompte com tinga coneixement que
s’hagen produït, sent responsable dels perjuís que
l’incompliment d’esta obligació puga deparar.
SECCIÓ 4a. ÒRGANS SOCIALS
Article 138. Junta General.
La Junta General es regirà pel que disposa la
present llei, i podrà ser convocada d’acord amb el
que s’hi disposa i, a més, per mitjà de correu certificat amb justificant de recepció al domicili assenyalat a l’efecte pels socis, per procediments telemàtics que facen possible al soci el coneixement
de la convocatòria, a través de l’acreditació fefaent
de l’enviament del missatge electrònic de la convocatòria o pel justificant de recepció del soci. En
estos supòsits, no serà necessari l’anunci en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» ni en cap dels
diaris de major circulació del terme municipal en
què estiga situat el domicili social.
Article 139. Òrgan d’administració.
1. L’administració podrà confiar-se a un òrgan
unipersonal o a un òrgan pluripersonal, els membres del qual actuaran solidàriament o mancomunadament. Quan l’administració s’atribuïsca a un
òrgan pluripersonal, en cap cas adoptarà la forma
i el règim de funcionament d’un consell d’administració.
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2. La representació de la societat i el certificat
dels acords socials correspondrà, en el cas d’haver-hi un administrador únic, a este; en el cas d’haver-hi diversos administradors solidaris, a un qualsevol d’ells; i en el supòsit d’haver-hi diversos administradors mancomunats, a dos qualssevol d’ells.
3. Per a ser nomenat administrador es requerirà la condició de soci i podrà ser un càrrec retribuït
en la forma i quantia que decidisca la Junta General.
4. Els administradors exerciran el seu càrrec
per temps indefinit. No obstant, podrà nomenar-se
administrador per un període determinat per mitjà
d’acord de la Junta General posterior a la constitució de la societat.
5. La remoció del càrrec d’administrador requerirà acord de la Junta General, que podrà ser adoptat, encara que no figure en l’orde del dia de la
reunió, per majoria, de conformitat amb el que preveu l’article 53.1, sense que els estatuts puguen
exigir una majoria superior als dos terços dels vots
corresponents a les participacions en què es dividisca el capital social. El soci afectat per la remoció
del seu càrrec d’administrador no podrà exercir el
dret de vot corresponent a les seues participacions
socials, les quals seran deduïdes del capital social
per al còmput de la majoria de vots exigida.
SECCIÓ 5a. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES
Article 140. Modificació d’estatuts.
1. La societat Nova Empresa només podrà
modificar la seua denominació, respectant el que
establix l’article 131, el seu domicili social i el seu
capital social dins dels límits màxim i mínim establits en l’article 135.
El que establix el paràgraf anterior no s’aplicarà
en el supòsit previst en l’article 144.
2. Si els socis acordaren augmentar el capital
social per damunt del límit màxim establit en l’article 135, en este acord hauran d’establir, així
mateix, si opten per la transformació de la societat
Nova Empresa en qualsevol altre tipus social o si
continuen les seues operacions en forma de societat de responsabilitat limitada, conforme al que
establix l’article 144.
3. En el cas que el soci el nom i cognoms del
qual figuren en la denominació social perda la dita
condició, haurà de modificar-se la denominació de
manera que estiga formada pel nom i els cognoms
d’un dels socis.
SECCIÓ 6a. COMPTES ANUALS
Article 141. Comptabilitat.
La comptabilitat de la societat Nova Empresa
podrà dur-se, en els termes que reglamentàriament
es determinen, d’acord amb el principi de simplificació dels registres comptables de manera que,
a través d’un únic registre, es permeta el compliment de les obligacions que l’ordenament jurídic
imposa en matèria d’informació comptable i fiscal.
SECCIÓ 7a. DISSOLUCIÓ I TRANSFORMACIÓ
Article 142. Dissolució.
1. La societat Nova Empresa es dissoldrà per
les causes establides en la present llei i, a més,
per les següents:
a) A conseqüència de pèrdues que deixen
reduït el patrimoni comptable a menys de la mitat
del capital social durant almenys sis mesos, llevat
que es restablisca el patrimoni comptable en este
termini.
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b) Per resultar aplicable a la societat el règim
de les societats patrimonials regulat en el capítol VI
del títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’Impost sobre Societats.
2. La dissolució requerirà un acord de la Junta
General i será d’aplicació l’article 105 de la present
llei.
Article 143. Transformació.
La societat Nova Empresa podrà transformar-se
en societat coectiva, societat civil, societat comanditària, simple o per accions, societat anònima,
societat cooperativa, així com en agrupació d’interés econòmic.
Article 144. Continuació d’operacions en forma
de societat de responsabilitat limitada.
1. La societat Nova Empresa podrà continuar
les seues operacions en forma de societat de responsabilitat limitada, per a això requerirà acord de
la Junta General i adaptació dels estatuts socials
de la societat Nova Empresa al que establix la secció 2a del capítol II de la present llei. Per a l’adopció
dels dos acords serà suficient la majoria que establix l’article 53.1 de la present llei.
2. L’escriptura d’adaptació dels estatuts socials
haurà de presentar-se a inscripció en el Registre
Mercantil en el termini màxim de dos mesos des
de l’adopció de l’acord de la Junta General.»
Segon.
S’afigen sis disposicions addicionals, octava, novena,
deu, onze, dotze i tretze, a la Llei 2/1995, de 23 de
març, de Societats de Responsabilitat Limitada, amb el
contingut següent:
«Disposició addicional octava. Document Únic
Electrònic (DUE).
1. El Document Únic Electrònic (DUE) és aquell
en què s’inclouen totes les dades referents a la
societat Nova Empresa que, d’acord amb la legislació aplicable, han de remetre’s als registres jurídics i les Administracions públiques competents per
a la constitució de la societat i per al compliment
de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social inherents a l’inici de la seua activitat.
Les remissions i recepcions del DUE es limitaran
a aquelles dades d’este que siguen necessàries per
a la realització dels tràmits competència de l’organisme corresponent.
Reglamentàriament o, si és el cas, per mitjà de
la subscripció dels oportuns convenis entre les
Administracions públiques competents, podran
incloure’s noves dades en el DUE a fi que puga
servir per al compliment de tràmits, comunicacions
i obligacions distintes de les anteriors. Així mateix,
reglamentàriament s’establiran les especificacions
i les condicions per a l’ús del DUE per a la constitució de qualsevol forma societària, així com per
al compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social inherents a l’inici de
l’activitat, amb ple respecte al que disposa la normativa substantiva i de publicitat que regula estes
formes societàries i tenint en compte la normativa
a què es fa menció en l’apartat 6 de la disposició
addicional novena de la present llei.
2. La remissió del DUE es farà per mitjà de
l’ús de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques d’acord amb el que disposen les normes
aplicables a l’ús d’estes tècniques, tenint en compte
el que preveuen les legislacions específiques.
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3. De conformitat amb el que disposa l’apartat
tercer de l’article 134, els socis fundadors de la
societat Nova Empresa podran manifestar al notari,
prèviament a l’atorgament de l’escriptura de constitució, el seu interés a realitzar ells mateixos els
tràmits i la comunicació de les dades incloses en
el DUE o designar un representant perquè ho porte
a efecte, i en este cas no será d’aplicació el que
establix la present disposició addicional.
4. El DUE serà aprovat pel Consell de Ministres
a proposta del ministre d’Economia, amb un informe previ del ministre d’Hisenda i dels altres ministeris competents per raó de la matèria, i estarà
disponible en totes les llengües oficials de l’Estat
espanyol.
5. L’Administració General de l’Estat, a través
del Ministeri d’Economia, podrà subscriure convenis d’establiment de punts d’assessorament i inici
de tramitació (PAIT) de les societats Nova Empresa
amb altres Administracions públiques i entitats
públiques o privades sense ànim de lucre. Els punts
d’assessorament i inici de tramitació seran oficines
des de les quals es podrà soicitar la reserva de
denominació social a què es referix l’apartat quart
de l’article 134 i s’assessorarà i prestaran servicis
als emprenedors, tant en la definició i tramitació
administrativa de les seues iniciatives empresarials
com durant els primers anys d’activitat d’estes, i
en ells s’haurà d’iniciar la tramitació del DUE.
Els centres de finestreta única empresarials
creats a l’empara del Protocol de 26 d’abril de 1999
per mitjà dels corresponents instruments jurídics
de cooperació amb comunitats autònomes i entitats locals podran realitzar les funcions d’orientació,
tramitació i assessorament prevists en la present
llei per a la creació i desenrotllament de societats
Nova Empresa. Per Orde del ministre de la Presidència, a iniciativa conjunta dels Ministeris d’Economia i d’Administracions Públiques, s’establiran
els criteris d’incorporació de les prescripcions tecnològiques pròpies dels punts d’assessorament i
inici de tramitació als sistemes d’informació dels
centres de finestreta única empresarial.
6. Les Administracions públiques establiran a
l’efecte procediments electrònics per a realitzar els
intercanvis d’informació necessaris.
Disposició addicional novena. Coaboració social.
1. Les Administracions tributàries podran fer
efectiva la coaboració social prevista en l’article 96
de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària, així com en altres normes que la despleguen, en la presentació de declaracions, comunicacions o altres documents tributaris relacionats
amb la constitució i inici de l’activitat de la societat
Nova Empresa, a través de convenis subscrits amb
el Consell General del Notariat, el Coegi de Registradors de la Propietat, de Béns Mobles i Mercantils
d’Espanya i altres coegis professionals, així com
les cambres de comerç i els punts d’assessorament
i inici de tramitació (PAIT).
2. Les Administracions tributàries també
podran prevore mecanismes d’adhesió a estos convenis per part de notaris, registradors mercantils
i altres professionals coegiats a fi de fer efectiva
la mencionada coaboració social.
3. Per Orde del ministre d’Hisenda s’establiran
els supòsits i les condicions en què les entitats
que hagen subscrit els citats convenis i els notaris,
els registradors mercantils i altres professionals
coegiats que s’hi hagen adherit hagen de presentar per mitjans telemàtics declaracions, comunica-

Suplement núm. 3

cions o altres documents tributaris en representació
de terceres persones.
4. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials
establirà les vies que permeten efectuar la tramitació telemàtica en la presentació de comunicacions o altres documents davant d’òrgans i organismes adscrits a estos relacionats amb la constitució o l’inici de l’activitat de la societat Nova
Empresa, a través de convenis subscrits amb el
Consell General del Notariat, el Coegi de Registradors de la Propietat, de Béns Mobles i Mercantils
d’Espanya i altres coegis professionals.
5. Per Orde del ministre de Treball i Assumptes
Socials s’establiran els supòsits i les condicions en
què les entitats que hagen subscrit els citats convenis i els notaris, els registradors mercantils i altres
professionals coegiats que s’hi hagen adherit
hagen de presentar per mitjans telemàtics, comunicacions i altres documents en representació de
terceres persones.
6. Tot l’anteriorment previst en els apartats
anteriors ho serà sense perjuí de la normativa específica relativa a la incorporació de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques en l’Administració pública i en la seguretat jurídica preventiva.
Disposició addicional deu. Recursos contra la qualificació de les escriptures de constitució de la
societat Nova Empresa.
1. En el cas que el registrador mercantil qualificara negativament l’escriptura de constitució de
la societat Nova Empresa, s’aplicarà el que disposen
els articles 322 a 329 del text refós de la Llei Hipotecària, aprovada per Decret de 8 de febrer
de 1946, redactats conforme al que establix la normativa introduïda en la Llei 24/2001, de 27 de
desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social, excepte allò referent als terminis de
resolució, que en este cas seran de 45 dies.
2. Per Orde del ministre de Justícia s’aprovarà
un model orientatiu d’estatuts de la societat Nova
Empresa.
Disposició addicional onze. Modificació del règim
disciplinari de Notaris i Registradors de la Propietat, de Béns Mobles i Mercantils.
1. S’addiciona un nou paràgraf j) a l’apartat B)
de l’article 313 del text refós de la Llei Hipotecària,
aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946, en
la redacció donada a este per l’article 101.2 de
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social, amb el
contingut següent:
‘‘j) L’incompliment reiterat dels terminis establits en l’article 134 de la Llei 2/1995, de 13 de
març, de Societats de Responsabilitat Limitada.’’
2. S’addiciona un nou paràgraf c) a l’apartat B),
g) de l’article 43. dos, apartat segon, de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, amb el contingut
següent:
‘‘c) L’incompliment reiterat dels terminis establits en l’article 134 de la Llei 2/1995, de 13 de
març, de Societats de Responsabilitat Limitada.’’
Disposició addicional dotze. Models de comptes
anuals.
Quant a la formulació i presentació dels comptes
anuals de la societat Nova Empresa, podran usar-se
els models de comptes que, a l’efecte, siguen aprovats per Orde del ministre d’Economia, en els quals
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es tindrà en compte la reduïda dimensió de la societat a què es referixen.
Disposició addicional tretze. Mesures fiscals aplicables a la societat limitada Nova Empresa.
U. L’Administració tributària concedirà, amb la
soicitud prèvia d’una societat limitada Nova
Empresa i sense aportació de garanties, l’ajornament del deute tributari de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per la modalitat d’operacions societàries, derivada de la constitució de la societat durant el termini d’un any des de la seua constitució.
L’Administració tributària també concedirà, amb
la soicitud prèvia d’una societat Nova Empresa
i sense aportació de garanties, l’ajornament dels
deutes tributaris de l’Impost sobre Societats corresponents als dos primers períodes impositius conclosos des de la seua constitució. L’ingrés dels deutes del primer i segon períodes haurà de realitzar-se
als dotze i sis mesos, respectivament, des de la
finalització dels terminis per a presentar la declaració-liquidació corresponent a cada un d’estos
períodes.
Així mateix, l’Administració tributària podrà concedir, amb la soicitud prèvia d’una societat Nova
Empresa, amb aportació de garanties o sense elles,
l’ajornament o fraccionament de les quantitats derivades de retencions o ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que
es meriten en el primer any des de la seua constitució.
Les quantitats ajornades o fraccionades segons
el que disposa este apartat meritaran interés de
demora.
Dos. La societat Nova Empresa no tindrà l’obligació d’efectuar els pagaments fraccionats a què
fa referència l’article 38 de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats, a compte
de les liquidacions corresponents als dos primers
períodes impositius conclosos des de la seua constitució.»
Tercer.
Es modifiquen els articles 29, 32, 40, 97, 101 i 102
de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, en els termes següents:
1r. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 29, que passa a tindre la redacció següent:
«c) La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al transmetent, per conducte notarial, la identitat d’un o diversos socis o tercers
que adquirisquen la totalitat de les participacions.
No serà necessària cap comunicació al transmetent
si va concórrer a la Junta General on es van adoptar
estos acords. Els socis concurrents a la Junta General tindran preferència per a l’adquisició. Si són
diversos els socis concurrents interessats a adquirir,
es distribuiran les participacions entre tots ells a
prorrata de la seua participació en el capital social.
Quan no siga possible comunicar la identitat d’un
o diversos socis o tercers adquirents de la totalitat
de les participacions, la Junta General podrà acordar que siga la mateixa societat la que adquirisca
les participacions que cap soci o tercer acceptat
per la Junta vullga adquirir, conforme al que establix
l’article 40.»
2r. L’article 32, apartat 2, queda redactat així:
«No obstant el que disposa l’apartat anterior, els
estatuts podran establir a favor dels socis sobre-
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vivents, i, si no n’hi ha, a favor de la societat, un
dret d’adquisició de les participacions del soci mort,
apreciades en el valor raonable que tingueren el
dia de la defunció del soci, el preu de les quals
es pagarà al comptat. La valoració es regirà pel
que disposa l’article 100 i el dret d’adquisició haurà
d’exercitar-se en el termini màxim de tres mesos
a comptar des de la comunicació a la societat de
l’adquisició hereditària.»
3r. S’afig un nou paràgraf d) a l’article 40, apartat 1,
amb la redacció següent:
«d) Quan l’adquisició haja sigut autoritzada per
la Junta General, s’efectue a càrrec de beneficis
o reserves de lliure disposició i tinga per objecte:
Adquirir les participacions d’un soci separat o
exclòs de la societat;
Adquirir les participacions com a conseqüència
de l’aplicació d’una clàusula restrictiva de la transmissió d’estes;
Adquirir les participacions transmeses ‘‘mortis
causa’’.»
4t. L’article 40, apartat 2, queda redactat així:
«Les participacions pròpies adquirides per la
societat hauran de ser amortitzades o alienades,
respectant en este cas el règim legal i estatutari
de transmissió, en el termini de tres anys. L’alienació no podrà efectuar-se a un preu inferior al
valor raonable de les participacions, fixat d’acord
amb el que preveu l’article 100. Quan l’adquisició
no comporte devolució d’aportacions als socis, la
societat haurà de dotar una reserva per l’import
del valor nominal de les participacions amortitzades, la qual serà indisposable fins que transcórreguen cinc anys a comptar de la publicació de la
reducció en el ‘‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’’, llevat que abans del venciment d’este termini hagueren sigut satisfets tots els deutes socials
contrets amb anterioritat a la data en què la reducció fóra oposable a tercers.»
5t. L’article 97, apartat 2, queda redactat conforme
al tenor següent:
«Per a la inscripció en el Registre Mercantil de
l’escriptura pública que documente els acords que
originen el dret de separació, i llevat que la Junta
General que els haja adoptat autoritze l’adquisició
de les participacions dels socis separats d’acord
amb el que preveu l’article 40, serà necessari que
en la mateixa escriptura o en una altra de posterior
es continga la reducció del capital en els termes
de l’article 102 o la declaració dels administradors
que cap soci ha exercitat el dret de separació dins
del termini anteriorment establit.»
6t. L’article 101 queda redactat de la manera
següent:
«Dins dels dos mesos següents a la recepció
de l’informe de valoració, els socis afectats tindran
el dret a obtindre en el domicili social el valor raonable de les seues participacions socials en concepte de preu de les que la societat adquirix o
de reembossament de les que s’amortitzen. Transcorregut este termini, els administradors consignaran en entitat de crèdit del terme municipal en què
radique el domicili social, a nom dels interessats,
la quantitat corresponent al referit valor.»
7t. Se substituïx íntegrament l’article 102, que quedarà redactat de la forma següent:
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«Article 102. Escriptura pública de reducció del
capital social o d’adquisició de participacions.
1. Llevat que la Junta General, que haja acordat
l’exclusió, autoritze l’adquisició per la societat de
les participacions dels socis afectats, d’acord amb
el que preveu l’article 40, efectuat el reembossament de les participacions o consignat el seu
import, els administradors, sense necessitat d’acord
específic de la Junta General, atorgaran immediatament escriptura pública de reducció del capital
social, expressant-hi les participacions amortitzades, la identitat del soci o socis afectats, la causa
de l’amortització, la data del reembossament o de
la consignació i la xifra a què haguera quedat reduït
el capital social.
2. En el cas que, com a conseqüència de la
reducció, el capital social descendira per davall del
mínim legal, s’atorgarà així mateix escriptura pública i s’aplicarà el que disposa l’article 108, computant-se el termini establit en eixe article des de
la data de reembossament o de la consignació.
3. En el supòsit que la societat adquirisca les
participacions dels socis afectats, efectuat el pagament del preu o consignat el seu import, els administradors, sense necessitat d’acord específic de
la Junta General, atorgaran escriptura pública d’adquisició de participacions, no sent preceptiu el concurs dels socis exclosos, expressant-hi les participacions adquirides, la identitat del soci o socis afectats, la causa de l’exclusió i la data de pagament
o consignació.»
Quart.
S’afigen els articles 40 bis i 40 ter a la Llei 2/1995,
de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada:
1r. «Article 40 bis. Règim de les participacions
pròpies.
Mentres estiguen en poder de la societat adquirent, a les participacions pròpies o de la societat
dominant se’ls aplicaran les regles següents:
a) Quedaran en suspens tots els drets corresponents a les participacions pròpies o de la societat
dominant.
b) S’establirà una reserva en el passiu del
balanç de la societat adquirent equivalent a l’import
de les participacions adquirides, computat en l’actiu, que haurà de mantindre’s sempre que les participacions no siguen alienades o amortitzades.»
2r. «Article 40 ter. Conseqüències de la infracció.
L’adquisició de participacions pròpies o de la
societat dominant en contravenció del que disposa
esta secció serà nua de ple dret.
Si les participacions no foren alienades en el
termini assenyalat, la societat haurà d’acordar
immediatament la seua amortització i la reducció
del capital. Si la societat omet estes mesures, qualsevol interessat podrà soicitar la seua adopció per
l’autoritat judicial. Els administradors de la societat
adquirent estan obligats a soicitar l’adopció judicial d’estes mesures quan, per les circumstàncies
que foren, no puga aconseguir-se el corresponent
acord d’amortització i de reducció de capital.»
Quint.
S’incorpora una nova secció 5a en el capítol IV de
la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, integrada per un únic nou article
42 bis:
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«SECCIÓ 5a. DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT
Article 42 bis. Règim de les participacions sense
vot.
Les societats limitades podran crear participacions socials sense dret de vot per un import nominal no superior a la mitat del capital social. Les
participacions socials sense vot es regiran, en tot
allò que els siga aplicable, pel que disposen els
articles 90 a 92 de la Llei de Societats Anònimes
per a les accions sense vot.
Estes participacions estaran sotmeses a les normes estatutàries o supletòries legals sobre transmissió i dret d’assumpció preferent.»
Disposició addicional primera. Modificació de la Llei
de l’Impost sobre Societats.
Amb efectes per als períodes impositius iniciats a
partir de l’1 de gener del 2003, es modifica l’apartat
4 de l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’Impost sobre Societats, que queda redactat en els
termes següents:
«4. Aplicació i interpretació de la deducció:
a) Per a l’aplicació de la deducció regulada en
este article, els subjectes passius podran aportar
un informe motivat emés pel Ministeri de Ciència
i Tecnologia, o per un organisme adscrit a este,
relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics exigits en el paràgraf a) de l’apartat 1 d’este article per a qualificar les activitats del subjecte
passiu com a investigació i desenrotllament, o en
el paràgraf a) del seu apartat 2, per a qualificar-les
com a innovació, tenint en compte en els dos casos
el que establix l’apartat 3. Este informe tindrà caràcter vinculant per a l’Administració tributària.
b) El subjecte passiu podrà presentar consultes
sobre la interpretació i aplicació de la present
deducció, la contestació de la qual tindrà caràcter
vinculant per a l’Administració tributària, en els termes prevists en l’article 107 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària.
A estos efectes, els subjectes passius podran
aportar un informe motivat emés pel Ministeri de
Ciència i Tecnologia, o per un organisme adscrit
a este, relatiu al compliment dels requisits científics
i tecnològics exigits en el paràgraf a) de l’apartat
1 d’este article per a qualificar les activitats del
subjecte passiu com a investigació i desenrotllament, o en el paràgraf a) del seu apartat 2, per
a qualificar-les com a innovació tecnològica, tenint
en compte en els dos casos el que establix l’apartat
3. Este informe tindrà caràcter vinculant per a l’Administració tributària.
c) Igualment, a l’efecte d’aplicar la present
deducció, el subjecte passiu podrà soicitar a l’Administració tributària l’adopció d’acords previs de
valoració dels gastos i inversions corresponents a
projectes d’investigació i desenrotllament o d’innovació tecnològica, d’acord amb el que preveu
l’article 9 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de
Drets i Garanties dels Contribuents.
A estos efectes, els subjectes passius podran
aportar un informe motivat emés pel Ministeri de
Ciència i Tecnologia, o per un organisme adscrit
a este, relatiu al compliment dels requisits científics
i tecnològics exigits en el paràgraf a) de l’apartat
1 d’este article per a qualificar les activitats del
subjecte passiu com a investigació i desenrotllament, o en el paràgraf a) del seu apartat 2, per
a qualificar-les com a innovació tecnològica, tenint
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en compte en els dos casos el que establix l’apartat
3, així com a la identificació dels gastos i inversions
que puguen ser imputats a les mencionades activitats. Este informe tindrà caràcter vinculant per
a l’Administració tributària.»
Disposició addicional segona. Modificació de la Llei
d’Assistència Jurídica Gratuïta.
Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència
Jurídica Gratuïta, en la seua redacció donada per la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, que passa a tindre el text
següent:
«En les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta dependents de l’Administració General de l’Estat, els membres que corresponen a l’Administració
pública seran un advocat de l’Estat i un funcionari,
que actuarà com a secretari, pertanyent a cossos
o escales del grup A, amb destí en la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia corresponent o,
si no n’hi ha, un funcionari dels citats cossos o
escales que preste els seus servicis en la Delegació
o Subdelegació del Govern del territori de què es
tracte.»
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Disposició final segona. Habilitacions reglamentàries.
1. Sense perjuí de les habilitacions que esta llei conferix a altres òrgans, s’habilita el Govern per al desplegament reglamentari del que disposa esta llei.
2. El Govern, reglamentàriament, podrà modificar
i desenrotllar el que disposen els apartats 5 i 10 de
l’article 134 en relació amb la tramitació, el procediment
d’assignació i la forma de remissió del NIF per a la societat Nova Empresa.
3. Reglamentàriament s’establiran les condicions, la
forma i els requisits per a la publicitat dels protocols
familiars, així com, si és el cas, l’accés al Registre Mercantil de les escriptures públiques que continguen clàusules susceptibles d’inscripció.
Disposició final tercera. Informe sobre l’aplicació de
la llei.
El Ministeri d’Economia elaborarà un informe en el
termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor de
la present norma, relatiu a la repercussió i les incidències
produïdes per l’aplicació d’esta.
Disposició final quarta. Fonament constitucional.
La present llei es dicta a l’empara del que disposa
l’article 149.1.6a i 8a de la Constitució.

Disposició final primera. Modificacions del Codi Civil.
Disposició final quinta. Entrada en vigor.
S’introduïxen les següents modificacions en el Codi
Civil:
1. Es modifica l’article 1056, paràgraf segon, que
passa a tindre la redacció següent:
«El testador que en atenció a la conservació de
l’empresa o en interés de la seua família vullga
preservar indivisa una explotació econòmica o bé
mantindre el control d’una societat de capital o
grup d’estes podrà fer ús de la facultat concedida
en este article, disposant que es pague en metàic
la seua llegítima als altres interessats. A l’efecte,
no serà necessari que existisca metàic suficient
en l’herència per al pagament, sent possible realitzar l’abonament amb efectiu extrahereditari i establir pel testador o pel comptador-partidor per ell
designat ajornament, sempre que este no supere
cinc anys a comptar des de la defunció del testador;
podrà ser també d’aplicació qualsevol altre mitjà
d’extinció de les obligacions. Si no s’haguera establit la forma de pagament, qualsevol legitimari
podrà exigir la seua llegítima en béns de l’herència.
No será d’aplicació a la partició així realitzada el
que disposa l’article 843 i el paràgraf primer de
l’article 844.»
2. Es modifica el paràgraf segon de l’article 1271
en els termes següents:
«Sobre l’herència futura no es podran, no obstant, realitzar altres contractes que aquells l’objecte
dels quals siga practicar entre vius la divisió d’un
cabal i altres disposicions de partició, conforme al
que disposa l’article 1056.»
3. Es modifica l’article 1406.2n en els termes
següents:
«2n. L’explotació econòmica que gestione
efectivament.»

La present llei entrarà en vigor als dos mesos de
la seua 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, 1 d’abril del 2003.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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CORRECCIÓ d’errors de la Llei 52/2002, de 30
de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2003. («BOE» 81, de 4-4-2003.)

Havent advertit errors en la Llei 52/2002, de 30 de
desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a
l’any 2003, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de desembre del 2002, i en el suplement en llengua valenciana número 2, d’ 1 de març
del 2003, s’efectuen les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua valenciana:
En la pàgina 207, segona columna, article 20, apartat
U, segon paràgraf, línia 10, on diu: «El nombre de places
de militars professionals de tropa i marineria serà el
necessari per a arribar als efectius fixats en la disposició
addicional octava de la present Llei de Pressuposts Generals de l’Estat», ha de dir: «El nombre de places de militars
professionals de tropa i marineria serà el necessari per
a arribar als efectius fixats en la disposició addicional
novena de la present Llei de Pressuposts Generals de
l’Estat».
En la pàgina 229, primera columna, article 63, Coeficient «C4», la primera taula ha de substituir-se per la
següent:

