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de la dita entrada en vigor fins a l’últim dia del mes
anterior a què s’acorde la compensació.
Els béns mobles situats dins dels immobles es
valoraran en un tres per cent del valor de compensació d’estos últims.
Este valor serà fixat en cada cas per decisió del
Consell de Ministres, a proposta del ministre de Treball i Assumptes Socials i amb un informe previ del
ministre d’Economia i Hisenda.
3. Els béns i drets la reintegració dels quals no
se sol·licite en el termini establit s’inscriuran a nom
de l’Estat i s’aplicarà la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques,
i les seues normes de desplegament.»
Disposició transitòria única. Procediments administratius en tramitació.
Este reial decret llei s’aplicarà als procediments iniciats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 4/1986, de 8 de
gener, de cessió de béns del patrimoni sindical acumulat.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions que del
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que establix
este reial decret llei.
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà
de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 d’octubre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI 19/2005, de 14 de novembre, sobre la societat anònima europea domiciliada a Espanya.
(«BOE» 273, de 15-11-2005.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui la present vegen i entenguen.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El Reglament (CE) núm. 2.157/2001 del Consell, de 8
d’octubre de 2001, pel qual s’aprova l’Estatut de la Societat Anònima Europea, imposa, en l’article 68, als Estats
membres de la Unió Europea l’obligació d’adoptar totes
aquelles disposicions que siguen necessàries per a garantir l’efectivitat de les normes d’aplicació directa que s’hi
contenen. Esta Llei té com a objecte complir este mandat
específic respecte de les societats europees que es domicilien a Espanya.
II
La societat anònima europea és una nova forma social
que s’afig al catàleg de les reconegudes en els respectius
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ordenaments jurídics, i amplia així la llibertat d’establiment en el territori de la Unió Europea. Entre les distintes
possibilitats de configuració, s’ha optat per un model que,
encara que està orientat cap a les grans societats, no
impedix l’accés a iniciatives de dimensió mitjana o fins i
tot de dimensió modesta.
No obstant això, el disseny originari, que pretenia
aconseguir una normativa substantiva completa de caràcter comunitari, ha deixat pas a una solució menys ambiciosa en la qual, junt amb eixa normativa supranacional,
conviuen necessàriament, en una molt complexa relació
jeràrquica, les normes legals aplicables a les societats
anònimes en el dret intern. Com a conseqüència d’este
sistema de fonts, la societat europea perd graus d’unitat,
en la mesura que una part substancial d’eixa normativa
serà la corresponent a les distintes societats anònimes
nacionals; però, al mateix temps, facilita sensiblement la
inserció de la nova forma social en les legislacions d’Estats membres. Per descomptat, no poden estos alterar la
normativa comunitària. En este sentit, el Reglament és
expressió d’un complex equilibri d’interessos de molt distint signe, la concreció normativa del qual s’imposa al
legislador nacional. Però, per raó d’eixa integració amb el
Dret de les societats anònimes, el règim jurídic aplicable
serà un règim mixt, en el qual coexistixen normes comunitàries i normes nacionals.
La Llei té, doncs, un abast molt limitat. Tan sols pretén
l’addició d’un nou capítol al text refós de la Llei de Societats
Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989,
de 22 de desembre, a fi d’oferir aquelles precisions indispensables que exigix el Reglament per a la plena operativitat de la normativa, i incorporar, a més, els mecanismes
de tutela dels interessos particulars de socis i de creditors
i els mecanismes de tutela i d’interés públic que s’han
jutjat més adequats en la fase actual de la progressiva
construcció de la Unió Europea.
El règim de la societat anònima europea domiciliada a
Espanya es completarà amb la Llei que regule la implicació dels treballadors en la societat europea, per mitjà de la
qual s’incorporarà al Dret espanyol la Directiva 2001/86/
CE del Consell, de 8 d’octubre del 2001, amb el mateix
títol. La seua rellevància deriva de la impossibilitat de
registrar una societat europea fins que s’hagen determinat les disposicions relatives a la dita implicació dels treballadors en aquella, d’acord amb el que establix el
mateix Reglament (CE) núm. 2.157/2001.
III
Un dels problemes de major complexitat que plantejava al legislador espanyol el Reglament comunitari ha
sigut el de si les societats anònimes europees que es
constituïsquen a Espanya havien d’adoptar necessàriament el sistema monista d’administració –que és el sistema tradicional de les societats anònimes espanyoles– o
si, al contrari, podien optar pel sistema dual, caracteritzat
per l’existència d’un òrgan de control o Consell de control
i un òrgan de direcció. Al mateix temps, en el cas que es
reconeguera esta possibilitat d’opció, es plantejava el
problema de si havia de ser específica de les societats
anònimes europees o si havia de generalitzar-se a totes
les societats anònimes que es constituïsquen a Espanya,
com, fins i tot ja abans de la publicació del Reglament,
havien permés altres ordenaments jurídics del nostre
entorn.
Seguint la interpretació del Reglament comunitari,
que no sols pareix més conforme als postulats de què
partix este text normatiu, sinó també més flexible, la Llei
considera que l’opció entre sistema monista i sistema
dual ha de concedir-se a totes les societats anònimes
europees, raó per la qual conté algunes normes per a
aquelles societats que organitzen l’administració per
mitjà d’una direcció i un Consell de control. No obstant
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això, respectant la solució tradicional del Dret espanyol,
no ha generalitzat eixa opció estatutària a les altres societats anònimes espanyoles, i ha esperat que la pràctica
permeta apreciar si les societats anònimes europees que
es constituïsquen a Espanya preferixen el sistema monista
o el sistema dual i, en este últim cas, quins són els principals
problemes operatius d’este nou model d’organització.
Article únic. Modificació del text refós de la Llei de Societats Anònimes.
S’afig un capítol XII, «De la societat anònima europea», al text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, amb la redacció següent:
«CAPÍTOL XII
De la societat anònima europea
SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Article 312. Règim de la societat anònima europea.
La societat anònima europea (SE) que tinga el
seu domicili a Espanya es regirà pel que establix el
Reglament (CE) núm. 2.157/2001 del Consell, de 8
d’octubre del 2001, per les disposicions d’este capítol i per la Llei que regule la implicació dels treballadors en les societats anònimes europees. La societat
anònima europea haurà de fixar el seu domicili a
Espanya quan la seua administració central es trobe
dins del territori espanyol.
Article 313. Regularització de la societat anònima
europea.
1. Quan una societat anònima europea domiciliada a Espanya deixe de tindre la seua administració central a Espanya, ha de regularitzar la seua
situació en el termini d’un any, bé tornant a implantar la seua administració central a Espanya, bé traslladant el seu domicili social a l’Estat membre en
què tinga la seua administració central.
2. Les societats anònimes europees que es troben en el supòsit descrit en el paràgraf anterior que
no regularitzen la situació en el termini d’un any,
s’hauran de dissoldre conforme al règim general
previst en el capítol IX d’esta Llei, i el Govern podrà
designar la persona que s’encarregue d’intervindre i
presidir la liquidació i de vetlar pel compliment de la
llei i de l’estatut social.
Article 314. Inscripció i publicació dels actes relatius a la societat anònima europea.
1. Al Registre Mercantil es depositarà el projecte de constitució d’una societat anònima europea
que ha de tindre el domicili a Espanya.
2. La constitució i la resta d’actes inscriptibles
d’una societat anònima europea que tinga el domicili a Espanya s’inscriuran al Registre Mercantil conforme al que es disposa per a les societats anònimes.
3. Els actes i les dades d’una societat anònima
europea amb domicili a Espanya han de fer-se
públics en els casos i la forma previstos en les disposicions generals aplicables a les societats anònimes.
4. No es podrà inscriure en el Registre Mercantil una societat anònima europea que vaja a tindre el
domicili a Espanya, la denominació del qual siga
idèntica a la d’una altra societat espanyola preexistent.
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Article 315. Trasllat del domicili a un altre Estat
membre.
1. En cas que una societat anònima europea
amb domicili a Espanya acorde el seu trasllat a un
altre Estat membre de la Unió Europea:
a) Els accionistes que voten en contra de
l’acord de canvi de domicili podran separar-se de la
societat conforme al que disposa l’article 149.
b) Els creditors, el crèdit dels quals haja nascut
abans de la data de publicació del projecte de trasllat del domicili social a un altre Estat membre, tindran el dret d’oposar-se al trasllat en els termes
establits en l’article 243.
2. El registrador mercantil del domicili social, a
la vista de les dades que figuren en el Registre i en
l’escriptura pública de trasllat presentada, certificarà
el compliment dels actes i tràmits que ha de realitzar
la societat abans del trasllat.
Article 316. Oposició al trasllat del domicili a un
altre Estat membre.
1. El trasllat de domicili d’una societat anònima
europea registrada a territori espanyol que supose un
canvi de la legislació aplicable no produirà efecte si el
Govern, a proposta del ministre de Justícia o de la
Comunitat Autònoma on la societat anònima tinga el
seu domicili social, s’oposa per raons d’interés públic.
Quan la societat anònima europea estiga sotmesa
a la supervisió d’una autoritat de vigilància, l’oposició
podrà formular-se també per la dita autoritat.
2. Una vegada que tinga efectuat el depòsit, el
registrador mercantil, en el termini de cinc dies,
comunicarà al Ministeri de Justícia, a la Comunitat
Autònoma on la societat anònima tinga el seu domicili social i, si és el cas, a l’autoritat de vigilància
corresponent la presentació d’un projecte de trasllat
de domicili d’una societat anònima europea.
3. L’acord d’oposició al trasllat de domicili s’ha
de formular dins del termini dels dos mesos
següents a la publicació del projecte de trasllat de
domicili. L’acord podrà recórrer-se davant de l’autoritat judicial competent.
SECCIÓ 2a.

CONSTITUCIÓ

Article 317. Participació d’altres societats en la
constitució d’una societat anònima europea.
En la constitució d’una societat anònima europea que s’haja de domiciliar a Espanya, a més de les
societats indicades en el Reglament (CE) núm. 2.157/
2001, podran participar les societats que, encara que
no tinguen la seua administració central a la Unió
Europea, estiguen constituïdes d’acord amb l’ordenament jurídic d’un Estat membre, ni hi tinguen el
domicili ni una vinculació efectiva i contínua amb
l’economia d’un Estat membre.
Es presumix que hi ha vinculació efectiva quan la
societat tinga un establiment en este Estat membre
des del qual dirigisca i realitze les seues operacions.
Article 318. Oposició a la participació d’una societat espanyola en la constitució d’una societat
anònima europea per mitjà de fusió.
1. El Govern, a proposta del ministre de Justícia o de la Comunitat Autònoma on la societat anònima tinga el seu domicili social, podrà oposar-se,
per raons d’interés públic, al fet que una societat
espanyola participe en la constitució per mitjà de
fusió d’una societat anònima europea en un altre
Estat membre.
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Quan la societat espanyola que participe en la
constitució d’una societat anònima europea per
mitjà de fusió estiga sotmesa a la supervisió d’una
autoritat de vigilància, l’oposició a la seua participació podrà formular-se també per la dita autoritat.
2. Una vegada que tinga efectuat el depòsit del
projecte de fusió, el registrador mercantil, en el termini de cinc dies, comunicarà al Ministeri de Justícia, a la Comunitat Autònoma on la societat anònima
tinga el seu domicili social i, si és el cas, a l’autoritat
de vigilància corresponent, este depòsit, perquè
estos puguen formular la seua oposició a la fusió.
3. L’oposició haurà de formular-se abans de
l’expedició del certificat a què es referix l’article 321.
L’acord d’oposició podrà recórrer-se davant de l’autoritat judicial competent.
Article 319. Nomenament d’expert o experts que
han d’informar sobre el projecte de fusió.
En el cas que una o més societats espanyoles
participen en la fusió o quan la societat anònima
europea vaja a fixar el domicili a Espanya, el registrador mercantil serà l’autoritat competent per a,
després de la petició conjunta prèvia de les societats
que es fusionen, designar un o diversos experts
independents que elaboren l’informe únic previst en
l’article 22 del Reglament (CE) núm. 2.157/2001.
Article 320. Dret de separació dels accionistes en
cas de fusió.
Els accionistes de les societats espanyoles que
voten en contra de l’acord d’una fusió que implique
la constitució d’una societat anònima europea
domiciliada en un altre Estat membre podran separar-se de la societat conforme al que disposa l’article 149. El mateix dret tindran els accionistes d’una
societat espanyola que siga absorbida per una societat anònima europea domiciliada en un altre Estat
membre.
Article 321. Certificació relativa a la societat que es
fusiona.
El registrador mercantil del domicili social, a la
vista de les dades que hi haja en el Registre i en l’escriptura pública de fusió presentada, certificarà el compliment per part de la societat anònima espanyola que
es fusiona de tots els actes i tràmits previs a la fusió.
Article 322. Inscripció de la societat resultant de la
fusió.
En el cas que la societat anònima europea resultant de la fusió fixe el seu domicili a Espanya, el registrador mercantil del domicili social controlarà l’existència dels certificats de les autoritats competents
dels països en què tenien el seu domicili les societats
estrangeres participants en la fusió i la legalitat del
procediment quant a la realització de la fusió i la
constitució de la societat anònima europea.
Article 323. Publicitat del projecte de constitució
d’una societat anònima europea holding.
1. Els administradors de la societat o societats
espanyoles que participen en la constitució d’una
societat anònima europea holding hauran de depositar al Registre Mercantil corresponent el projecte
de constitució d’esta societat. Una vegada que haja
efectuat el depòsit, el registrador comunicarà el fet
del depòsit i la data en què haja tingut lloc al Registrador Mercantil Central, per a la immediata publicació en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
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2. La junta general que haja de pronunciar-se
sobre l’operació no podrà reunir-se abans que haja
transcorregut, almenys, el termini d’un mes des de
la data de la publicació a què es referix l’apartat
anterior.
Article 324. Nomenament d’expert o experts que
han d’informar sobre el projecte de constitució
d’una societat anònima europea holding.
1. L’autoritat competent per al nomenament
d’expert o experts independents previstos en l’apartat 4 de l’article 32 del Reglament (CE) núm. 2.157/
2001 serà el registrador mercantil del domicili de
cada societat espanyola que promoga la constitució
d’una societat anònima europea holding o del domicili de la futura societat anònima europea.
2. La sol·licitud de nomenament d’expert o
experts independents s’efectuarà conforme al que
disposa el Reglament del Registre Mercantil.
Article 325. Protecció dels socis de les societats
participants en la constitució d’una societat anònima europea holding.
Els socis de les societats promotores de la constitució d’una societat anònima europea holding que
hagen votat en contra de l’acord de la seua constitució podran separar-se de la societat de què formen
part d’acord amb el que preveu l’article 149.
Article 326. Transformació d’una societat anònima
que ja existix en societat anònima europea.
1. En cas de constitució d’una societat anònima
europea per mitjà de la transformació d’una societat
anònima espanyola, els seus administradors redactaran un projecte de transformació d’acord amb el
que preveu el Reglament (CE) núm. 2.157/2001 i un
informe en què s’explicaran i justificaran els aspectes jurídics i econòmics de la transformació i s’indicaran les conseqüències que suposarà per als accionistes i per als treballadors l’adopció de la forma de
societat anònima europea. El projecte de transformació serà depositat en el Registre Mercantil i es
publicarà conforme al que establix l’article 323
d’esta Llei.
2. Un o més experts independents, designats
pel registrador mercantil del domicili de la societat
que es transforma, certificaran, abans que es convoque la junta general que ha d’aprovar el projecte
de transformació i els estatuts de la societat anònima europea, que eixa societat disposa d’actius
nets suficients, almenys, per a la cobertura del capital i de les reserves de la societat anònima europea.
SECCIÓ 3a. ÒRGANS SOCIALS
Subsecció 1a.

Sistemes d’administració

Article 327. Opció estatutària.
La societat anònima europea que es domicilie a
Espanya podrà optar per un sistema d’administració
monista o dual, i ho farà constar en els seus estatuts.
Article 328.

Sistema monista.

En el cas que s’opte per un sistema d’administració monista, s’aplicarà al seu òrgan d’administració
el que establix la present Llei per als administradors
de les societats anònimes, mentres no contradiga el
que disposa el Reglament CE 2.157/2001, i en la Llei
que regule la implicació dels treballadors en les
societats anònimes europees.
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Subsecció 2a.
Article 329.

Sistema dual

Òrgans del sistema dual.

En el cas que s’opte per un sistema d’administració dual, hi haurà una direcció i un Consell de control.
Article 330.

Facultats de la direcció.

1. La gestió i la representació de la societat corresponen a la direcció.
2. Qualsevol limitació a les facultats dels directors de les societats anònimes europees, encara que
es trobe inscrita en el Registre Mercantil, serà ineficaç enfront de tercers.
3. La titularitat i l’àmbit del poder de representació dels directors es regiran conforme al que disposa esta Llei per als administradors.
Article 331. Maneres d’organitzar la direcció.
1. La gestió podrà confiar-se, conforme disposen els estatuts, a un sol director, a diversos directors que actuen solidàriament o conjuntament, o a
un consell de direcció. Quan la gestió es confie conjuntament a més de dos persones, estes constituiran
el consell de direcció. El consell de direcció estarà
format per un mínim de tres membres i un màxim
de set. Els estatuts de la societat, quan no determinen el nombre concret, establiran el nombre màxim
i el mínim, i les regles per a la seua determinació.
2. Excepte el que disposa el Reglament (CE)
núm. 2.157/2001, l’organització, el funcionament i
el règim d’adopció d’acords del consell de direcció
es regirà pel que establixen els estatuts socials i, si
no n’hi ha, pel que preveu esta Llei per al consell
d’administració de les societats anònimes.
Article 332. Límit a la cobertura de vacant en la
direcció per un membre del Consell de control.
La duració del nomenament d’un membre del
Consell de control per a cobrir una vacant de la
direcció conforme a l’article 39.3 del Reglament (CE)
núm. 2.157/2001 no serà superior a l’any.
Article 333.

Consell de control.

1. S’aplicarà al Consell de control el que preveu
esta Llei per al funcionament del consell d’administració de les societats anònimes mentres no contradiga el
que disposa el Reglament (CE) núm. 2.157/2001.
2. Els membres del Consell de control seran
nomenats i revocats per la junta general, sense perjuí del que disposa el Reglament (CE) núm. 2.157/
2001, en la Llei que regule la implicació dels treballadors en les societats anònimes europees i del que
establix l’article 137 d’esta Llei.
3. La representació de la societat davant dels
membres de la direcció correspon al Consell de control.
4. El Consell de control, quan ho estime convenient, podrà convocar els membres de la direcció perquè assistisquen a les seues reunions amb veu però
sense vot.
Article 334. Operacions sotmeses a autorització
prèvia del Consell de control.
El Consell de control podrà acordar que determinades operacions de la direcció se sotmeten a la
seua autorització prèvia. La falta d’autorització prèvia serà inoposable als tercers, llevat que la societat
prove que el tercer haja actuat en frau o amb mala fe
en perjuí de la societat.
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Article 335. Responsabilitat dels membres dels
òrgans d’administració.
Les disposicions sobre responsabilitat previstes
per als administradors de societats anònimes s’aplicaran als membres dels òrgans d’administració, de
direcció i del Consell de control en l’àmbit de les
seues respectives funcions.
Article 336. Impugnació d’acords dels òrgans d’administració.
Els membres de cada òrgan col·legiat podran
impugnar els acords nuls o anul·lables del consell o
comissió a què pertanguen en el termini d’un mes
des de la seua adopció. Igualment, podran impugnar
estos acords els accionistes que representen almenys
el cinc per cent del capital social en el termini d’un
mes des que en tingueren coneixement, sempre que
no haja transcorregut un any des de la seua adopció.
Subsecció 3a.

Junta general

Article 337. Convocatòria de la junta general en el
sistema dual.
1. En el sistema dual d’administració, la competència per a la convocatòria de la junta general
correspon a la direcció. La direcció haurà de convocar la junta general quan ho sol·liciten accionistes
que siguen titulars, almenys, del cinc per cent del
capital social.
2. Si les juntes no foren convocades dins dels
terminis establits pel Reglament (CE) núm. 2.157/
2001 o els estatuts, podran ser-ho pel Consell de
control o a petició de qualsevol soci, pel jutge mercantil del domicili social, conforme al que preveu
esta Llei per a les juntes generals.
3. El Consell de control podrà convocar la junta
general d’accionistes quan ho estime convenient
per a l’interés social.
Article 338. Termini de convocatòria de la junta
general i inclusió de nous assumptes en l’orde
del dia.
1. La junta general de la societat anònima europea haurà de ser convocada almenys un mes abans
de la data fixada per a la seua celebració.
2. Els accionistes minoritaris que siguen titulars, almenys, del cinc per cent del capital social
podran sol·licitar la inclusió d’assumptes en l’orde
del dia de la junta general ja convocada, així com
sol·licitar la convocatòria de la junta general extraordinària, conforme al que establix esta Llei. El complement de la convocatòria haurà de publicar-se
amb 15 dies d’antelació com a mínim a la data establida per a la reunió de la junta.»
Disposició addicional primera. Validesa de la societat
anònima europea com a forma jurídica en els distints
sectors d’activitat.
Quan la legislació específica d’un sector exigisca a les
entitats que vullguen desenvolupar-hi la seua activitat que
adopten una forma jurídica determinada entre les quals
estiga inclosa la societat anònima, s’entendrà compresa
també la societat anònima europea.
Disposició addicional segona.
El Govern, en el termini de sis mesos, realitzarà les
modificacions que siguen necessàries a fi de procedir a
l’adequació del Reglament del Registre Mercantil al contingut de la present Llei.
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al domicili social dins dels cinc dies següents a la
publicació de la convocatòria.
El complement de la convocatòria haurà de
publicar-se amb quinze dies d’antelació com a
mínim a la data establida per a la reunió de la junta.
4. La falta de publicació del complement de la
convocatòria en el termini legalment fixat serà causa
de nul·litat de la junta.
5. Si els estatuts preveuen la possibilitat d’assistència a la junta per mitjans telemàtics, que garantisquen degudament la identitat del subjecte, en la
convocatòria es descriuran els terminis, i les formes
d’exercici dels drets dels accionistes previstos pels
administradors per a permetre l’ordenat desenvolupament de la junta. En particular, podrà determinarse pels administradors que les intervencions i propostes d’acords que, conforme a esta Llei, tinguen
intenció de formular els que vagen a assistir per mitjans telemàtics, es remeten a la societat amb anterioritat al moment de la constitució de la junta. Les contestacions a aquells d’estos accionistes que exerciten
el seu dret d’informació durant la junta es produiran,
per escrit, durant els set dies següents a la junta.»

Disposició addicional tercera.
Es crea un nou apartat 4 en l’article 107 del text refós
de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, amb el text que
s’inserix a continuació:
«4. El que disposa este article s’aplicarà als
membres del consell de control d’una societat anònima europea domiciliada a Espanya que haja optat
pel sistema dual.»
Disposició addicional quarta. Modificació dels articles
114 i 116 de la Llei del Mercat de Valors.
S’introduïxen les següents modificacions en la Llei
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors:
1. Es crea un nou apartat 4 en l’article 114, amb el text
que s’inserix a continuació:
«4. El que disposa este article s’aplicarà als
membres del consell de control d’una societat anònima europea domiciliada a Espanya que haja optat
pel sistema dual.»
2. Es crea un nou apartat 6 en l’article 116, amb el
text que s’inserix a continuació:
«6. Quan la societat cotitzada siga una societat
anònima europea domiciliada a Espanya que haja
optat pel sistema dual, junt amb l’informe anual de
govern corporatiu elaborat per la direcció, s’acompanyarà un informe elaborat pel consell de control
sobre l’exercici de les seues funcions.»
Disposició final primera. Modificació de determinats
preceptes del text refós de la Llei de Societats Anònimes.
Es modifiquen els articles 38, 95, 97, 126, 165, 170, 250 i
262 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre.
1. S’afig un nou apartat 2 a l’article 38, passant els
actuals 2 i 3 a ser apartats 3 i 4, amb la redacció següent:
«2. Quan s’aporten valors mobiliaris admesos
a cotització en mercat secundari oficial, tindrà el
mateix valor que l’informe de l’expert el certificat
emés per la societat rectora de la Borsa de valors en
què aquells estiguen admesos a cotització.»
2. El paràgraf únic de l’article 95 passa a ser l’apartat
primer d’este article, i s’introduïx un nou apartat amb la
redacció següent:
«2. La junta general ordinària serà vàlida
encara que haja sigut convocada o se celebre fora
de termini.»
3. L’article 97 queda redactat com seguix:
«Article 97. Convocatòria de la junta.
1. La junta general ordinària haurà de ser convocada per mitjà d’un anunci publicat en el “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” i en un dels diaris de
major circulació en la província, almenys un mes
abans de la data fixada per a la seua celebració.
2. L’anunci expressarà la data de la reunió en
primera convocatòria i tots els assumptes que han
de tractar-se.
3. Els accionistes que representen, almenys, el
cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que
es publique un complement a la convocatòria d’una
junta general d’accionistes incloent un o més punts
en l’orde del dia. L’exercici d’este dret haurà de fer-se
per mitjà de notificació fefaent que haurà de rebre’s
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4. L’article 126 queda redactat com seguix:
«Article 126. Duració del càrrec.
1. Els administradors de la societat anònima
exerciran el càrrec durant el termini que assenyalen
els estatuts socials, que haurà de ser igual per a tots
ells.
2. El termini de duració del càrrec d’administrador de societat anònima no podrà excedir dels sis
anys.
3. El nomenament dels administradors caducarà
quan, vençut el termini, s’haja celebrat la junta
general següent o haja transcorregut el terme legal
per a la celebració de la junta que haja de resoldre
sobre l’aprovació de comptes de l’exercici anterior.
4. Els administradors podran ser reelegits per
al càrrec, una o diverses vegades, per períodes de la
mateixa duració màxima.»
5. L’article 165 queda redactat com seguix:
«L’acord de reducció del capital social haurà de
ser publicat en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” i en un periòdic de gran circulació de la província en què la societat tinga el seu domicili.»
6. L’apartat 2 de l’article 170 queda redactat com
seguix:
«La proposta de compra haurà de ser publicada
en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” i en un
periòdic de gran circulació de la província en què la
societat tinga el seu domicili, haurà de mantindre’s,
almenys, durant un mes, inclourà totes les mencions que siguen raonablement necessàries per a la
informació dels accionistes que desitgen vendre i, si
és el cas, expressarà les conseqüències que es deriven de no aconseguir les accions oferides el nombre
fixat en l’acord.»
7.

L’article 250 queda redactat com seguix:
«Article 250. Fusions simplificades.
1. Quan la societat absorbent siga titular, de
forma directa o indirecta, de totes les accions o participacions socials en què es dividira el capital de la
societat absorbida, el projecte de fusió no haurà
d’incloure cap referència al tipus i al procediment de
canvi de les accions o participacions socials ni a la
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data a partir de la qual les noves accions donaran
dret a participar en els guanys socials, i no serà
necessari l’augment del capital de l’absorbent ni els
informes d’administradors i d’experts sobre el projecte de fusió.
2. La mateixa regla s’aplicarà quan la societat
absorbent estiga íntegrament participada, de forma
directa o indirecta, per la societat absorbida, i quan
la societat absorbent i l’absorbida estiguen íntegrament participades, de forma directa o indirecta, per
una tercera.»
8. L’apartat 5 de l’article 262 queda redactat de la
forma següent:
«5. Respondran solidàriament de les obligacions socials posteriors al succés de la causa legal de
dissolució els administradors que incomplisquen
l’obligació de convocar en el termini de dos mesos
la junta general perquè adopte, si és el cas, l’acord
de dissolució, així com els administradors que no
sol·liciten la dissolució judicial o, si cal, el concurs
de la societat, en el termini de dos mesos a comptar
de la data prevista per a la celebració de la junta,
quan esta no s’haja constituït, o des del dia de la
junta, quan l’acord haja sigut contrari a la dissolució
o al concurs.
En estos casos, les obligacions socials reclamades es presumiran de data posterior al succés de la
causa legal de dissolució de la societat, llevat que
els administradors acrediten que són de data anterior.»
Disposició final segona. Modificació de l’article 105 de la
Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.
Es modifica l’apartat quint de l’article 105 de la Llei 2/1995,
de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada,
que passa a quedar redactat així:
«5. Respondran solidàriament de les obligacions socials posteriors al succés de la causa legal de
dissolució els administradors que incomplisquen
l’obligació de convocar en el termini de dos mesos
la junta general perquè adopte, si és el cas, l’acord
de dissolució, així com els administradors que no
sol·liciten la dissolució judicial o, si cal, el concurs
de la societat, en el termini de dos mesos a comptar
des de la data prevista per a la celebració de la junta,
quan esta no s’haja constituït, o des del dia de la
junta, quan l’acord haja sigut contrari a la dissolució
o al concurs.
En estos casos les obligacions socials reclamades es presumiran de data posterior al succés de la
causa legal de dissolució de la societat, llevat que
els administradors acrediten que són de data anterior.»
Disposició final tercera. Títol competencial.
Esta Llei es dicta a l’empara de les competències que
l’article 149.1.6.a de la Constitució atribuïx en exclusiva a
l’Estat en matèria de legislació mercantil.
Disposició final quarta. Habilitació normativa.
S’autoritza el Govern perquè dicte totes les disposicions que siguen necessàries per a la deguda execució i
compliment del que disposa esta Llei.
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Disposició final quinta. Entrada en vigor.
La present Llei entrarà en vigor l’endemà 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, 14 de novembre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI 20/2005, de 14 de novembre, sobre la
creació del Registre de Contractes d’Assegurances de Cobertura de Defunció. («BOE» 273,
de 15-11-2005.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Molts ciutadans espanyols tenen contractada una assegurança de vida en qualsevol de les seues modalitats (mort,
invalidesa, supervivència) que cobrixen una sola o diverses
de les contingències anteriors (assegurança pura o mixta), i
tenen una duració variable (per a tota la vida o temporals).
Siga en forma d’assegurances individuals o col·lectives,
aproximadament un de cada quatre espanyols genera
estalvi i drets econòmics per a ell o per als seus beneficiaris,
d’acord amb les clàusules de cada contracte d’assegurança.
Estes assegurances de vida són subscrites per si
mateixes, o en ocasió de la contractació d’operacions i
servicis de qualsevol tipus, com per exemple assegurances de vehicles a tot risc, contractació de préstecs hipotecaris, subscripció d’assegurances d’accident i adhesió a
assegurances adjuntes a paquets de viatges turístics, i/o
targetes de crèdit.
No obstant això, succeïx amb massa freqüència que,
en cas de defunció del subscriptor de l’assegurança o de
l’assegurat, els seus possibles beneficiaris, precisament
per desconéixer l’existència del contracte d’assegurança,
no estan en condicions de reclamar-ne el cobrament i perden uns drets econòmics a què tenen dret i per tant, haurien de poder percebre’ls.
Amb independència que l’absència de reclamació per
raó del desconeixement dels seus drets pels mateixos
beneficiaris i la ràpida prescripció d’estos drets puga produir a les companyies asseguradores un benefici indegut,
ja que moltes pòlisses es queden sense cobrar, és necessari posar remei a esta situació.
A pesar que en l’actualitat hi ha diversa normativa que
regula el contracte d’assegurança, ni les previsions de la
Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurança,
ni el text refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, ni la Llei 44/2002, de 22 de
novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer
(que en el capítol 1 conté una regulació general de la protecció dels clients de servicis financers), preveuen mecanismes que donen una resposta adequada a esta qüestió.

