SOCIETATS PROFESSIONALS JA
ANTERIORITAT A L’ENTRADA EN
(16/06/2007)

CONSTITUÏDES AMB
VIGOR DE LA LLEI

Segons la Disposició Transitòria 1a. de la Llei, les societats
constituïdes abans de la seva entrada en vigor a les què els hi sigui
aplicable la mateixa (de conformitat al que disposa el seu art. 1.1),
caldrà que s’adaptin a les previsions de la present Llei, i que
sol·licitin la seva inscripció, o en el seu cas adaptació, en el Registre
Mercantil en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor
(aquest termini finalitza el 16/06/08).
Transcorregut aquest termini sense haver sense haver donat
compliment a l’establert anteriorment, aquestes societats ja no
es podran inscriure al Registre Mercantil.

Transcorregut el termini de divuit mesos (fine 16/12/08) des de
l’entrada en vigor de la Llei sense haver procedit a la seva
adaptació i a la presentació al Registre Mercantil, la societat
quedarà dissolta de ple dret, cancel·lant d’ofici el Registrador
Mercantil els assentaments corresponents a la societat dissolta.
Segons la Disposició Transitòria 2a. de la Llei, les societats
constituïdes abans de la seva entrada en vigor a les què els hi
sigui aplicable la mateixa (de conformitat al que disposa el seu
art. 1.1), caldrà que sol·licitin la seva inscripció en el corresponent
Registre de Societats Professionals en el termini màxim d’un any
des de la seva constitució (aquest termini finalitza el 20/02/09).
En base, per tant, a les esmentades disposicions transitòries
de la Llei, es recomana a totes aquelles societats que ja estaven
inscrites al Registre Col·legial a l’empara del Reglament de
Societats Professionals d’Advocats, aprovat pel Consell de
l’Advocacia Catalana el 16/02/2000, el següent:

- Que procedeixin a la inscripció, i en el seu cas adaptació, al
Registre Mercantil abans del dia 16 de juny de 2008.
Durant aquest termini d’un any gaudiran de l’exempció fiscal
de l’ITP, en la seva modalitat d’operacions societàries i actes

jurídics documentats, prevista en la D.T.3a. de la Llei, així com
de la reducció d’un 30 % del drets aranzelaris dels notaris i dels
registradors mercantils (D.T. 3a. de la Llei i RD 1131/07 de 31
d’agost).
- Que procedeixin a sol·licitar la inscripció en el nou Registre de
Societats Professionals del Col·legi d’Advocats de Tarragona abans
del dia 20 de febrer de 2009.

