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 ANNEX IV

Municipis inclosos en l’àrea d’influència socioeconòmica 

Codi INE Terme municipal Superfície (ha)

   

10056 Casas de Millán. 15.308,54
10057 Casas de Miravete. 50.018,72
10058 Casatejada. 11.187,79
10070 Deleitosa. 14.428,11
10097 Higuera. 4.055,52
10103 Jaraicejo. 17.759,67
10116 Malpartida de Plasencia. 37.297,32
10123 Mirabel. 4.935,31
10160 Romangordo. 3.908,67
10173 Saucedilla. 6.044,42
10175 Serradilla. 25.943,07
10176 Serrejón. 12.423,10
10182 Toril. 14.986,04
10190 Torrejón el Rubio. 22.205,97

  Total general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.502,25

 4731 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels Impostos sobre Societats, 
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patri-
moni. («BOE» 57, de 7-3-2007.)

Advertits errors en la publicació de la Llei 35/2006, de 
28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques i de modificació parcial de les lleis dels 
Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents 
i sobre el Patrimoni, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» suplement en valencià número 5, d’1 de desem-
bre de 2006, es procedix a efectuar les oportunes rectifica-
cions:

En l’Índex, entre la «disposició addicional vint-i-qua-
tre» i la «disposició transitòria primera» ha de dir: «Dispo-
sició addicional vint-i-cinc. Despeses i inversions per a 
habituar els empleats en la utilització de les noves tecno-
logies de la comunicació i de la informació.»

En la pàgina 689, primera columna, article 25.3.2n, 
sext paràgraf, on diu: «20 per cent, quan el perceptor 
tinga més de 66 i 69 anys», ha de dir: «20 per cent, quan el 
perceptor tinga entre 66 i 69 anys».

En la pàgina 697, segona columna, article 49.2, quarta 
línia, on diu: «... què es referix el paràgraf anterior...», ha 
de dir: «... què es referix l’apartat anterior...».

En la pàgina 703, primera columna, article 68.1.4t, d), 
segona línia, on diu: «... en el paràgraf a) de l’apartat 1 
anterior, serà de 12.020 euros anuals», ha de dir: «... en el 
número 1r anterior, serà de 12.020 euros anuals».

En la pàgina 720, primera columna, disposició addi-
cional tercera, d), sexta línia, on diu: «... que la quantitat 
recuperada corresponga...», ha de dir: «... que la quantitat 
recuperada correspon...». 

 4814 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 36/2006, de 29 
de novembre, de mesures per a la prevenció 
del frau fiscal. («BOE» 58, de 8-3-2007.)

Advertits errors en la publicació de la Llei 36/2006, de 
29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau 
fiscal, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» suple-
ment en valencià número 5, d’1 de desembre de 2006, es 
procedix a efectuar les oportunes rectificacions:

En la pàgina 753, segona columna, article tercer. Dos, 
b), primera línia, on diu: «Quan l’empresari professional 
que...»; ha de dir: «quan l’empresari o professional 
que...».

En la pàgina 768, en la disposició transitòria quarta, on 
diu: «La responsabilitat tributària establida en l’apartat 
quatre de l’article quint d’esta Llei...»; ha de dir: «La res-
ponsabilitat tributària establida en l’apartat cinc de l’article 
quint d’esta Llei...».

En la pàgina 768, en la disposició transitòria quinta, on 
diu: «La nova redacció de l’apartat 1 de l’article 57 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, esta-
blida en l’apartat cinc de l’article quint d’esta Llei...»; ha de 
dir: «La nova redacció de l’apartat 1 de l’article 57 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, esta-
blida en l’apartat sis de l’article quint d’esta Llei...». 

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

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

 L’evolució de les activitats professionals ha donat lloc 
al fet que l’actuació aïllada del professional es veja subs-
tituïda per una labor d’equip que té el seu origen en la 
creixent complexitat d’estes activitats i en els avantatges 
que deriven de l’especialització i divisió del treball.

Així, les organitzacions col·lectives que operen en 
l’àmbit dels servicis professionals han anat adquirint una 
creixent difusió, escala i complexitat, amb pronunciada 
tendència en temps recents a organitzar l’exercici de les 
professions col·legiades per mitjà de societats.

En este context, la Llei de Societats Professionals que 
ara es promulga té com a objecte possibilitar l’aparició 
d’una nova classe de professional col·legiat, que és la 
societat professional, per mitjà de la seua constitució 
d’acord amb esta Llei i inscripció en el Registre de Socie-
tats Professionals del Col·legi Professional corresponent.

Per a això, s’establix una disciplina general de les 
societats professionals que facilite el desenrotllament 
d’esta franja dinàmica del nostre sistema social i econò-
mic i amb tanta incidència en els drets dels seus clients. 
Així, doncs, la creació de certesa jurídica sobre les rela-
cions societàries que tenen lloc en l’àmbit professional es 
constituïx en un dels propòsits fonamentals que perse-
guix la nova Llei. Junt amb este, cal consignar un adequat 
règim de responsabilitat a favor dels usuaris dels servicis 
professionals que es presten en el marc d’una organitza-
ció col·lectiva.

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

II

En el primer aspecte, la nova Llei consagra expressa-
ment la possibilitat de constituir societats professionals 


