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6. El que estableix aquesta disposició addicio-
nal també és aplicable a les participacions preferents 
o a altres instruments de deute emesos per entitats 
cotitzades que no siguin de crèdit o per una societat 
resident a Espanya o en un territori de la Unió Euro-
pea que no tingui la consideració de paradís fiscal, i 
els drets de vot del qual corresponguin en la seva 
totalitat, directament o indirectament, a entitats 
cotitzades que no siguin de crèdit. En aquests casos, 
per procedir a l’amortització anticipada no cal l’auto-
rització que preveu en la lletra f) de l’apartat 1, i no 
és aplicable el límit que estableix la lletra i) del 
mateix apartat 1.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

El que disposa el títol I té efectes per als períodes 
impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

El que disposa l’article segon.u té efectes a partir de l’1 
de gener de 2006.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 18 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19005 LLEI 24/2005, de 18 de novembre, de reformes 
per a l’impuls a la productivitat. («BOE» 277, 
de 19-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
El principal objectiu de la política econòmica desenvo-

lupada pel Govern és augmentar el benestar dels ciuta-
dans. Per assolir aquest objectiu, cal impulsar un model 
de creixement equilibrat, sostingut i sostenible, basat en 
l’augment de la productivitat i de l’ocupació, que permeti 
atendre les necessitats col·lectives i promoure una cohe-
sió social més elevada, alhora que faciliti la resposta als 
reptes derivats de la integració econòmica cada vegada 
més gran en els mercats europeus i mundials.

El model de creixement econòmic seguit els últims 
anys, tot i que ha contribuït a aproximar els nivells de 
renda per càpita d’Espanya als dels països més avançats 
de la Unió Europea, ha presentat carències que és indis-
pensable afrontar i corregir. D’una banda, s’ha recolzat en 
factors, com el favorable tipus de canvi amb què es va 
entrar en la moneda única o la significativa reducció dels 
tipus d’interès, els efectes positius dels quals tendeixen a 
moderar-se. D’altra banda, aquest model presenta una 
debilitat estructural que, a més, s’ha intensificat els últims 
anys: l’escassa contribució de la productivitat al creixe-

ment. Aquesta debilitat ha donat lloc al fet que el nivell 
mitjà de productivitat de l’economia espanyola s’hagi 
allunyat, els últims anys, del dels països més avançats del 
nostre entorn, en lloc de convergir-hi.

L’allunyament respecte als nivells de productivitat 
dels països més avançats representa un seriós risc per a 
l’evolució de l’economia espanyola, tant a llarg termini 
com de forma més immediata. A llarg termini, la produc-
tivitat és el determinant principal del creixement econò-
mic i el seu augment és essencial per garantir la sosteni-
bilitat futura de l’estat de benestar, especialment en el 
marc d’envelliment de la població al qual s’enfronta la 
nostra societat. De forma més immediata, en el context de 
creixent obertura i integració de l’economia espanyola en 
els mercats europeus i internacionals, l’augment de la 
productivitat és indispensable per absorbir els increments 
en els costos de producció i evitar així pèrdues de compe-
titivitat que suposarien un fre al creixement.

En conseqüència, és necessari adoptar reformes que 
impulsin l’augment de la productivitat en el sistema eco-
nòmic. Es tracta, per aquesta via, de contribuir a situar 
l’economia espanyola en condicions de començar a corre-
gir les carències de la seva pauta de creixement, com a via 
per garantir la seva sostenibilitat.

Amb aquests propòsits, a través d’aquesta Llei, s’in-
trodueixen reformes d’impuls i estímul a la productivitat 
que formen part d’un conjunt més ampli, en el que s’es-
tructura i coordina una varietat d’actuacions, en diferents 
àmbits i amb diferents terminis d’execució, orientades a 
dinamitzar l’economia espanyola i impulsar la seva pro-
ductivitat.

II
Mitjançant aquesta Llei es regulen una sèrie de matè-

ries el contingut essencial de les quals el constitueixen les 
reformes de caràcter liberalitzador en els mercats de béns 
i serveis que, a través de l’impuls a la competència efec-
tiva, persegueixen estimular l’augment de la productivitat 
i, per aquesta via, contribuir a corregir les carències ja 
assenyalades en el model de creixement econòmic.

Addicionalment, es recullen mesures de caràcter 
administratiu, inclòs l’àmbit de la fe pública, que tenen 
per objecte millorar el funcionament de l’Administració en 
les seves relacions amb els ciutadans.

III
El títol I recull un conjunt de reformes en matèria de 

mercats de productes i serveis, que potencien les condi-
cions de competència efectiva en diversos sectors de 
l’economia espanyola.

En el capítol primer s’avança en la reforma dels mer-
cats energètics, on s’adopten mesures per fomentar un 
comportament més eficient dels agents i aprofundir en 
una liberalització ordenada del sector, que, atès el seu 
caràcter d’input estratègic, s’ha de traduir en guanys de 
productivitat per al conjunt de l’economia.

Com a mesura de tipus horitzontal, s’habilita el Govern 
per actualitzar el règim retributiu de la Comissió Nacional 
d’Energia. Aquesta mesura permet adaptar els ingressos 
de la Comissió a les seves necessitats financeres, deguda-
ment justificades.

Respecte al sector elèctric, amb l’objectiu d’impulsar 
el compliment del Pla de foment de les energies renova-
bles a Espanya 2000-2010, s’adopten mesures destinades 
a fomentar el desenvolupament de la biomassa perme-
tent la combustió d’aquesta primera matèria en les instal-
lacions del règim ordinari. Així mateix, es permet que, 
amb caràcter excepcional, la biomassa pugui superar els 
límits generals que la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
sector elèctric, preveu per a la producció d’energia elèc-
trica del règim especial.
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D’altra banda, per reforçar l’estabilitat i la consistència 
d’aquest sistema, cal constituir una nova entitat pública 
empresarial que substitueixi l’actual Empresa Nacional 
de Residuos Radioactivos, S.A., i disposi de recursos 
suficients per dotar el Fons per al finançament de les acti-
vitats del Pla general de residus radioactius.

En el sector d’hidrocarburs, s’adopten mesures addi-
cionals per millorar el règim de comercialització de carbu-
rants a les cooperatives agrícoles.

També s’adopta una sèrie de mesures complementà-
ries que permetran millorar el funcionament del mercat 
dels hidrocarburs gasosos. En aquest sentit, es revisa la 
planificació per especificar que aquesta té caràcter obliga-
tori, no exclusivament de mínims, i s’habilita la Comissió 
Nacional d’Energia (CNE) per resoldre les liquidacions de 
gas.

Finalment, s’introdueixen reformes per millorar el 
marc regulador de la generació elèctrica d’origen nuclear. 
En aquest sentit, es clarifica que les instruccions dictades 
pel Consell de Seguretat Nuclear tenen caràcter vinculant; 
es fa una nova redacció de determinats articles de la Llei 
25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear, i s’habilita 
un mecanisme de mercat per valorar els emplaçaments 
de les centrals nuclears en moratòria.

En el capítol segon es reforma la regulació del sistema 
de distribució del mercat de tabacs, per possibilitar una 
competència efectiva que impulsi millores de productivi-
tat compatibles amb les mesures necessàries de preven-
ció i control del tabaquisme i amb les exigències deriva-
des dels nostres compromisos internacionals en aquesta 
matèria, en particular, amb els assumits en el Conveni 
marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control 
del tabac, ratificat per Espanya el gener de 2005. D’una 
banda, s’eliminen restriccions innecessàries, que dificul-
ten el desenvolupament de la iniciativa empresarial al 
mercat de la distribució majorista. Així, s’elimina l’obliga-
torietat d’haver de disposar de magatzems propis i amb 
una direcció exclusiva del transport. D’altra banda, 
s’adopten reformes per impulsar l’eficiència i la producti-
vitat en el funcionament de la xarxa de distribució deta-
llista, amb respecte a les limitacions que en aquest punt 
conté la nostra legislació sobre venda, consum i publicitat 
de productes del tabac. Així, es permet que els estancs 
puguin transportar el tabac als seus clients del segon 
canal; se suavitzen les restriccions que se’ls imposaven al 
subministrament al segon canal, i, addicionalment, es 
permet la transmissió de les expenedories actuals a per-
sones no familiars del titular. Així mateix, es redueix a 25 
anys el termini de les concessions que s’efectuïn a partir 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, així com de les que es 
transmetin.

El capítol tercer aprofundeix en la liberalització dels 
serveis funeraris dotant d’habilitació per operar en tot el 
territori nacional les empreses que tinguin l’autorització 
de qualsevol ajuntament, fet que facilita la competència 
entre prestadors i incentiva, per tant, un augment de la 
seva productivitat.

En el capítol quart, la iniciativa de modernització de 
destins turístics madurs respon a la necessitat de renovar 
en profunditat un actiu de gran valor en la nostra oferta, 
que ofereix clars signes de maduresa. Aquesta iniciativa 
suposa un instrument de suport a les administracions 
locals i a la indústria turística privada per a la recuperació 
d’aquests destins, que permet la seva correcta comercia-
lització, en nom d’un mercat turístic de qualitat i creixe-
ment competitiu.

IV
En el títol II s’introdueixen reformes per a la millora 

del funcionament de l’Administració.
En el capítol primer s’emprenen una sèrie de millores 

dels tràmits administratius que afecten tant ciutadans 
com empreses. Així, s’estableixen fórmules per fer com-

patibles els indubtables avantatges de rapidesa i senzi-
llesa que comporta l’ús de la denominació social esta-
blerta per a la constitució de la societat limitada nova 
empresa, amb la utilització, si s’escau, a posteriori, d’al-
tres denominacions socials més atractives per a l’activitat 
comercial de les empreses. A més, mitjançant la disposi-
ció addicional corresponent, s’exceptuen del pagament 
d’aranzels notarials i registrals els canvis de denominació 
d’aquest tipus de societats que es duguin a terme en el 
termini de tres mesos des de la seva constitució o des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. S’eviten així costos que 
podrien limitar els efectes dinamitzadors de la regulació 
d’aquestes societats.

El capítol segon, pel que fa a la fe pública, o al nostre 
sistema de seguretat jurídica preventiva, introdueix dife-
rents reformes que tenen per finalitat essencial acomo-
dar-lo a les exigències d’una economia moderna, amb 
una incidència especial en la seva agilitat i la utilització 
efectiva de les tècniques informàtiques, electròniques i 
telemàtiques.

Així, s’introdueixen reformes quant al còmput dels 
terminis d’inscripció dels títols en els registres de la pro-
pietat, mercantils i de béns mobles, per dinamitzar i agili-
tar el tràfic jurídic civil i mercantil quan es tracta de la 
inscripció d’actes i negocis jurídics. En aquest sentit, per 
controlar el compliment adequat d’aquests terminis, 
s’exigeix que es proporcioni a l’Administració informació 
suficient per verificar-ho.

Així mateix, es fa imprescindible adoptar les reformes 
necessàries perquè sigui possible la presentació telemà-
tica de documents en els registres de la propietat, mer-
cantils i de béns mobles, ja que la situació actual de la 
tecnologia empara aquesta possibilitat. Aquesta reforma 
exigida pels operadors econòmics és lògica i necessària, 
ateses les exigències de la societat de la informació i, per 
això, s’elimina qualsevol tipus de trava que pugui existir. 
S’ha de fer especial menció a la possibilitat que es pugui 
obtenir publicitat formal de forma telemàtica, permetent 
que els ciutadans puguin sol·licitar de manera real i efec-
tiva aquest tipus de publicitat, fet que els permetrà conèi-
xer de manera més àgil i ràpida el contingut dels regis-
tres. Es pot afegir que, igualment, i com a mesura 
d’eficiència administrativa, es permet que els funcionaris, 
empleats públics i autoritat judicial puguin accedir al con-
tingut dels llibres del registre sense intermediació del 
registrador, quan es tracta de l’exercici de la seva funció 
pública, la qual cosa resulta un corol·lari adequat de la 
presumpció d’interès en el coneixement dels esmentats 
llibres del qual gaudeixen aquests funcionaris, empleats 
públics i autoritat judicial.

A més, s’inclouen dos tipus diferents de reformes, 
respecte del sistema de seguretat jurídica preventiva, 
totes dues íntimament connectades, i que permetran 
incrementar la seva eficàcia. D’una banda, es millora el 
règim de recursos contra la qualificació atès que l’expe-
riència que hi ha hagut fins ara ha posat de manifest les 
disfuncions del seu règim jurídic. Entre altres aspectes, 
s’aclareix i es concreta la impossibilitat del fet que el 
registrador pugui recórrer contra la decisió del seu supe-
rior jeràrquic quan revoca la seva qualificació; per una raó 
idèntica, es manté i s’aclareix la vinculació de tots els 
registradors a les resolucions de la Direcció General dels 
Registres i del Notariat quan resol recursos contra la qua-
lificació. Aquestes mesures tenen com a conseqüència 
immediata l’agilitació del sistema dels recursos, amb 
l’impuls consegüent en l’àmbit de l’eficiència administra-
tiva i el correlatiu en la productivitat del país.

De l’altra, es millora i es modifica el règim disciplinari 
registral i notarial, ja que és necessari que, per millorar la 
qualitat del sistema, es disposi d’un règim disciplinari que 
respongui a les necessitats reals. Des d’aquesta perspec-
tiva, l’experiència que hi ha hagut ha mostrat la ineficièn-
cia del sistema, fet que ha de ser corregit, ja que notaris i 
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registradors són funcionaris públics que depenen jeràr-
quicament del Ministeri de Justícia a través de la Direcció 
General dels Registres i del Notariat (article 307 del Regla-
ment notarial, aprovat pel Decret de 2 de juny de 1944, i 
article 274 de la Llei hipotecària, aprovat el text refós pel 
Decret de 8 de febrer de 1946), i cal accentuar la situació 
esmentada a fi d’aclarir determinats tipus del seu règim 
disciplinari. S’ha d’afegir que la millora d’aquest règim té 
una vinculació directa amb l’eficiència administrativa.

Finalment, s’introdueixen altres reformes per, d’una 
banda, precisar la responsabilitat registral en l’emissió de 
notes simples i, de l’altra, aclarir el procediment d’inscrip-
ció registral del judici de suficiència notarial.

De més a més, a través de les disposicions addicionals 
corresponents s’estableix un manament perquè els feda-
taris públics informin sobre l’aplicació de l’aranzel i es 
regula la cessió d’informació de caràcter tributari per mit-
jans informàtics o telemàtics, en els procediments admi-
nistratius en què sigui necessari obtenir informació de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Aquestes 
mesures contribueixen, respectivament, a reforçar la 
transparència en matèria de fe pública i a reduir càrregues 
i costos administratius, tant per a la mateixa Administra-
ció com per als ciutadans i les empreses.

Finalment, el capítol tercer introdueix millores en els 
tràmits administratius ja que exclou de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei general de subvencions l’activitat subvencional 
de les diputacions provincials. D’aquesta forma s’eviten 
tràmits innecessaris que no aporten valor afegit i generen 
alts costos de transacció, partint del fet que l’activitat de 
cooperació desenvolupada per les diputacions provincials 
respecte als municipis respon a una naturalesa diferent, 
orientada a garantir uns paràmetres d’igualtat de tots els 
ciutadans en el gaudi dels serveis públics, alhora que té 
un caràcter obligatori i irrenunciable.

V
Les reformes adoptades mitjançant aquesta Llei que, 

com s’ha assenyalat, s’integren en un conjunt més ampli, 
tenen per objecte proporcionar un impuls directe a l’aug-
ment de la productivitat econòmica. Alhora, aquestes 
reformes generen confiança i proporcionen un clar senyal 
als mercats i agents econòmics del decidit compromís de 
la política econòmica espanyola amb l’augment de la pro-
ductivitat, que, juntament amb l’estabilitat pressupostària 
i el foment de la transparència, es configura com un dels 
eixos a través dels quals es contribueix a l’objectiu de 
millora del benestar dels ciutadans.

TÍTOL I

Mercats de productes i serveis

CAPÍTOL I

Mercats energètics

SECCIÓ 1a MESURES HORITZONTALS

Article primer. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del sector d’hidrocarburs.

S’afegeix un punt sisè a l’apartat 2 de la disposició 
addicional dotzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs, que queda amb la redacció 
següent:

«Sisè. Els tipus de gravamen a què fan referèn-
cia els punts 1r e), 2n f) i 3r e) de l’apartat 2 de la 
present disposició són revisats pel Govern amb 
caràcter quadriennal, per adaptar-los a les necessitats 

de finançament que justifiqui la Comissió Nacional 
d’Energia, segons el que estableix la disposició 
addicional onzena d’aquesta Llei.

La primera revisió s’ha de fer per a l’any 2006.»

SECCIÓ 2a SECTOR ELÈCTRIC

Article segon. Modificació del Reial decret llei 6/2000, 
de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de 
la competència en mercats de béns i serveis, i de la 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

U. Es modifica l’apartat quatre de l’article 19 del Reial 
decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’in-
tensificació de la competència en mercats de béns i ser-
veis, que queda amb la redacció següent:

«Quatre. L’1 de gener de 2010 desapareixen les 
tarifes de subministrament d’energia elèctrica d’alta 
tensió.»

Dos. Es modifica la disposició transitòria onzena de 
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, que 
queda amb la redacció següent:

«Disposició transitòria onzena. Règim retributiu 
especial per a distribuïdors.
Fins a l’1 de gener de 2010, els distribuïdors que 

operaven abans de l’1 de gener de 1997, als quals no 
és aplicable el Reial decret 1538/1987, d’11 de desem-
bre, sobre determinació de la tarifa de les empreses 
gestores del servei elèctric, es poden acollir al règim 
tarifari que aprovi el Govern per a aquests distribuï-
dors, que ha de garantir, en tot cas, una retribució 
econòmica adequada.

No obstant això, quan el Govern aprovi una 
modificació del règim econòmic de l’activitat de dis-
tribució establerta al Reial decret 2819/1998, de 23 de 
desembre, pel qual es regulen les activitats de trans-
port i distribució d’energia elèctrica, que consideri 
les característiques d’aquests distribuïdors, s’hi han 
d’acollir obligatòriament quan entri en vigor i en cap 
cas abans de l’1 de gener de 2007.

D’acord amb el que estableix l’article 9.3 
d’aquesta Llei, els distribuïdors a què es refereix la 
present disposició transitòria poden adquirir ener-
gia com a clients qualificats. Aquestes adquisicions 
suposen la renúncia definitiva en aquesta quantia al 
règim tarifari que s’estableixi d’acord amb el parà-
graf anterior.

Aquests distribuïdors han d’adquirir, en tot cas, 
l’energia elèctrica com a subjectes qualificats, en 
aquella part del seu consum que excedeixi el realit-
zat en l’exercici econòmic de 1997, incrementat en el 
percentatge del seu creixement vegetatiu que es 
determini per reglament.»

Article tercer. Foment de la cocombustió.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 5 de l’article 30 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
amb la redacció següent:

«Així mateix, el Govern pot determinar el dret a 
la percepció d’una prima que complementi el règim 
retributiu de les instal·lacions de producció d’ener-
gia elèctrica d’origen tèrmic del règim ordinari quan, 
a més d’utilitzar el combustible per al qual van ser 
autoritzats, utilitzin també biomassa com a combus-
tible secundari. Per a això, s’han de tenir en compte 
els consums energètics que es produeixin i els 
sobrecostos que produeixi aquesta utilització. L’acte 
resolutori pel qual es fixi la quantia de la prima 
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també ha de contenir les condicions d’utilització de 
la biomassa.»

Article quart. Foment de la biomassa.

Es modifica l’últim paràgraf de la lletra b) de l’apartat 
quatre de l’article 30 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric, que queda redactat de la manera 
següent:

«Excepcionalment, el Govern pot autoritzar pri-
mes superiors a les que preveu el paràgraf anterior 
per a les instal·lacions que utilitzin com a energia 
primària energia solar o biomassa.

Als efectes d’aquesta Llei, no s’entén com a bio-
massa els residus sòlids urbans ni els perillosos.»

Article cinquè. Foment dels biocarburants.

El Govern, en el termini màxim de tres mesos, a partir 
de l’aprovació d’aquesta Llei, ha d’elaborar un pla de 
mesures urgents per complir l’objectiu d’assolir l’objectiu 
de la Directiva 2003/30/CE, relativa a l’ús de biocarbu-
rants, previst per al 2010 (un 5,75 per cent de quota de 
mercat).

Article sisè. Mesures de protecció al consumidor.

En el Reial decret pel qual s’adapta la normativa rela-
tiva al sector elèctric al que disposa el Reial decret llei 
5/2005, d’11 de març, de reformes urgents per a l’impuls 
de la productivitat i per a la millora de la contractació 
pública; i d’acord amb el que disposa l’apartat 6 de l’arti-
cle 3 de la Directiva 2003/54/CE, sobre normes comunes 
per al mercat interior de l’electricitat, pel qual es requereix 
que en les factures elèctriques s’indiquin les fonts de pro-
cedència de l’energia, el Govern ha de vetllar per establir 
una informació sistemàtica en cada factura, amb format 
informatiu uniforme per a totes les empreses, que inclo-
gui elements que facilitin la comprensió dels impactes 
ambientals associats a cada font, que limiti els percentat-
ges de procedència desconeguda i que garanteixi la rigo-
rositat en la procedència de les dades.

Article setè. Caràcter de les tarifes d’accés.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 54/1997, 
de 27 de novembre, del sector elèctric, amb la redacció 
següent:

«3. Els peatges de transport i distribució els 
aprova el Govern en la forma que es determini per 
reglament.

Les empreses transportistes i distribuïdores han 
de comunicar al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç els peatges que apliquin.»

Article vuitè. Creació de l’entitat pública empresarial 
ENRESA de gestió de residus radioactius.

1. S’afegeix una disposició addicional sisena bis a la 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, amb la 
redacció següent:

«Disposició addicional sisena bis. Creació de l’enti-
tat pública empresarial ENRESA de gestió de 
residus radioactius.
1. La gestió dels residus radioactius, inclòs el 

combustible gastat i el desmantellament i la clau-
sura d’instal·lacions nuclears i radioactives, consti-
tueix un servei públic essencial que, de conformitat 
amb l’article 128.2 de la Constitució espanyola, es 
reserva a la titularitat de l’Estat. Aquest servei l’ha 

de gestionar directament l’entitat pública empresa-
rial ENRESA de gestió de residus radioactius, 
d’acord amb el Pla general de residus radioactius 
aprovat pel Govern.

2. Es crea l’entitat pública empresarial ENRESA 
de gestió de residus radioactius, com a organisme 
públic dels que preveu l’article 43.1.b) de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat. Aquesta entitat 
queda adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, a través de la Secretaria General d’Ener-
gia.

3. L’entitat pública empresarial ENRESA té per-
sonalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i 
patrimoni propi i es regeix pel que estableixen 
aquesta disposició addicional, el seu propi estatut, 
l’esmentada Llei 6/1997, de 14 d’abril, i les altres nor-
mes que li siguin aplicables.

4. L’entitat pública empresarial ENRESA ges-
tiona, administra i disposa dels béns i drets que 
integren el seu patrimoni, i li correspon la tinença, 
administració, adquisició i alienació dels títols repre-
sentatius del capital de les societats en què participi 
o pugui participar en el futur.

Per acomplir el seu objecte, l’entitat pública 
empresarial pot dur a terme tota classe d’actes d’ad-
ministració i disposició previstos a la legislació civil 
i mercantil. Així mateix, pot realitzar totes les activi-
tats comercials o industrials que estiguin relaciona-
des amb el dit objecte, d’acord amb el que hagin 
acordat els seus òrgans de govern. Pot actuar, fins i 
tot, mitjançant societats participades per ella.

5. L’objecte de l’entitat pública empresarial 
ENRESA és la prestació del servei públic de gestió 
dels residus radioactius, inclòs el combustible gas-
tat, i el desmantellament i la clausura d’instal·lacions 
nuclears i radioactives, l’elaboració de les propostes 
del Pla general de residus radioactius, l’execució del 
que estableix l’esmentat Pla i la gestió del Fons per 
al finançament de les activitats del Pla general de 
residus radioactius, tot això de conformitat amb la 
previsió del mateix Pla.

Per acomplir el seu objecte ha de dur a terme, 
entre altres, les funcions següents:

a) Tractar i condicionar els residus radioactius.
b) Buscar emplaçaments, dissenyar, construir i 

fer operatius centres per a l’emmagatzematge tem-
poral i definitiu dels residus radioactius.

c) Establir sistemes per a la recollida, la trans-
ferència i el transport dels residus radioactius.

d) Adoptar mesures de seguretat en el trans-
port de residus radioactius, d’acord amb el que pre-
veu la reglamentació específica en matèria de trans-
port de mercaderies perilloses i amb el que 
determinin les autoritats i els organismes compe-
tents.

e) Gestionar les operacions relatives al des-
mantellament i la clausura d’instal·lacions nuclears i 
radioactives.

f) Actuar, en cas d’emergències nuclears o radio-
lògiques, com a suport al sistema nacional de pro-
tecció civil i als serveis de seguretat, en la forma i les 
circumstàncies que requereixin els organismes i les 
autoritats competents.

g) Condicionar de manera definitiva i segura 
els estèrils originats en la mineria i fabricació de 
concentrats d’urani, en la forma i les circumstàncies 
que requereixin els organismes i les autoritats com-
petents, tenint en compte, si s’escau, els plans i les 
previsions de l’explotador.
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h) Establir sistemes que garanteixin la gestió 
segura a llarg termini de les seves instal·lacions per 
a emmagatzematge de residus radioactius.

i) Establir els plans de recerca i desenvolupa-
ment necessaris per a l’exercici de les seves fun-
cions.

j) Efectuar els estudis tècnics i economicofi-
nancers necessaris que tinguin en compte els costos 
diferits derivats de les seves funcions per establir les 
necessitats econòmiques corresponents.

k) Qualsevol altra activitat necessària per al 
desenvolupament de les funcions anteriors.

6. L’entitat pública empresarial ENRESA té la 
consideració d’explotador de les seves instal·lacions 
per a la gestió dels residus radioactius als efectes 
que preveu la legislació aplicable a les instal·lacions 
nuclears i radioactives. Així mateix, l’entitat actua 
com a explotadora d’aquelles altres activitats que 
dugui a terme per a les quals es determini aquesta 
condició.

7. Els serveis de gestió de residus radioactius 
que presti l’entitat pública empresarial ENRESA als 
explotadors d’instal·lacions nuclears i radioactives 
han de respectar les prescripcions tècniques contin-
gudes en els contractes en vigor corresponents, 
basats en els contractes tipus aprovats al seu dia pel 
Ministeri d’Indústria i Energia o els que aprovi en un 
futur el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

8. La gestió financera del Fons per al finança-
ment de les activitats del Pla general de residus 
radioactius es regeix pels principis de seguretat, 
rendibilitat i liquiditat. Aquesta gestió pot ser enco-
manada per l’entitat pública empresarial ENRESA a 
un tercer, després d’un informe favorable del Comitè 
de Seguiment i Control del Fons, amb l’autorització 
prèvia del Govern i en les condicions que es deter-
minin.

9. Correspon al Comitè de Seguiment i Control 
del Fons supervisar i controlar les inversions transi-
tòries relatives a la seva gestió financera. El Comitè, 
adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a 
través de la Secretaria General d’Energia, està presi-
dit pel secretari general d’Energia i en són membres 
l’interventor general de l’Administració de l’Estat, el 
director general del Tresor i Política Financera i el 
director general de Política Energètica i Mines, i hi 
actua com a secretari el subdirector general d’Ener-
gia Nuclear. El Govern, mitjançant un reial decret, 
pot modificar la composició del Comitè. Les fun-
cions del Comitè són les següents:

a) Desenvolupar els criteris sobre la composi-
ció dels actius del Fons.

b) Fer el seguiment de les inversions finance-
res, comprovant l’aplicació dels principis que esta-
bleix l’apartat 8 anterior.

c) Formular informes amb periodicitat semes-
tral, comprensius de la situació del Fons i de les 
inversions corresponents a la seva gestió financera, 
així com de la qualificació que mereixi al Comitè, 
exposant les observacions que consideri adequa-
des. L’informe s’ha de lliurar als ministres d’Econo-
mia i Hisenda, d’Indústria, Turisme i Comerç i a la 
Comissió corresponent del Congrés dels Diputats.

10. Correspon al Govern establir la política 
sobre gestió dels residus radioactius i desmantella-
ment i clausura de les instal·lacions nuclears i radio-
actives, mitjançant l’aprovació del Pla general de 
residus radioactius, que li ha d’elevar el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, una vegada escolta-
des les comunitats autònomes amb competències 
en matèria d’ordenació del territori i medi ambient, i 

del qual ha de donar compte posteriorment a les 
Corts Generals.

11. L’entitat pública empresarial ENRESA ha de 
trametre al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
una proposta de revisió del Pla general de residus 
radioactius cada quatre anys i, en tot cas, quan ho 
requereixi el dit Ministeri, que comprengui:

a) Les actuacions necessàries i les solucions 
tècniques que s’hagin de desenvolupar durant l’ho-
ritzó temporal del Pla encaminades a la gestió ade-
quada dels residus radioactius i el combustible gas-
tat i al desmantellament i la clausura d’instal·lacions 
nuclears i, si s’escau, radioactives.

b) Les previsions econòmiques i financeres per 
portar a terme el que estableix l’apartat anterior.

12. El règim de contractació de l’entitat pública 
empresarial ENRESA es regeix per les previsions 
que conté a aquest efecte la legislació de contractes 
de les administracions públiques.

13. El règim patrimonial de l’entitat pública 
empresarial ENRESA és el que estableix la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, d’acord amb l’article 56 
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funci-
onament de l’Administració General de l’Estat.

14. El règim pressupostari, l’economicofinan-
cer, el de comptabilitat, el d’intervenció i el de con-
trol financer de l’entitat pública empresarial ENRESA 
és el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, general pressupostària, d’acord amb el que 
preveu l’article 58 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

15. La contractació del personal per l’entitat 
pública empresarial ENRESA s’ha d’ajustar al dret 
laboral, d’acord amb les previsions que conté l’arti-
cle 55 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

16. Els recursos econòmics de l’entitat pública 
empresarial ENRESA poden provenir de qualsevol 
dels enumerats a l’apartat 2 de l’article 65 de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril. Entre aquests recursos s’in-
clouen el Fons per al finançament de les activitats 
del Pla general de residus radioactius existent en el 
moment de la constitució efectiva de l’entitat pública 
empresarial ENRESA, i els ingressos a què es refe-
reix l’apartat 1 de la disposició addicional sisena 
d’aquesta Llei, dels quals formen part les taxes que 
regula l’apartat següent.

17. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, 
el finançament de l’entitat pública empresarial 
ENRESA és integrat, entre altres conceptes, per les 
taxes següents per la prestació dels seus serveis, la 
recaptació de les quals és destinada a dotar el Fons 
per al finançament de les activitats del Pla general 
de residus radioactius:

Primer. Taxa per la prestació de serveis de ges-
tió de residus radioactius a què es refereix l’apartat 
3 de la disposició addicional sisena.

a) Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la presta-

ció dels serveis relatius a les activitats a què es refe-
reix l’apartat 3 esmentat al paràgraf anterior, és a dir, 
la gestió de residus radioactius i combustible gastat 
generats a les centrals nuclears i el seu desmantella-
ment i clausura, que siguin atribuïbles a l’explotació 
d’aquestes portada a terme abans de l’1 d’abril de 
2005, així com la gestió de residus radioactius pro-
cedents d’activitats de recerca que han estat directa-
ment relacionades amb la generació d’energia 
nucleoelèctrica i les operacions de desmantellament 
i clausura que s’hagin d’efectuar com a conseqüèn-
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cia de la mineria i producció de concentrats d’urani 
abans del 4 de juliol de 1984.

b) Base imposable:
La base imposable de la taxa la constitueix la 

recaptació total derivada de l’aplicació de les tarifes 
elèctriques i peatges a què es refereixen els articles 
17 i 18 d’aquesta Llei.

c) Meritació de la taxa:
La taxa es merita el dia últim de cada mes natu-

ral durant el període d’explotació de les centrals.
d) Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa a títol de contri-

buents les empreses explotadores titulars de les 
centrals nuclears.

Són subjectes passius a títol de substituts del 
contribuent i obligats a la realització de les obligaci-
ons materials i formals de la taxa les empreses que 
exerceixen les activitats de transport i distribució en 
els termes que preveu aquesta Llei.

e) Tipus de gravamen i quota:
En el cas de les tarifes elèctriques a què es refe-

reix l’article 17 d’aquesta Llei, el tipus pel qual es 
multiplica la base imposable per determinar la quota 
tributària a ingressar és de 0,173 per cent.

En el cas dels peatges a què es refereix l’article 
18, el tipus pel qual es multiplica la base imposable 
per determinar la quota tributària a ingressar és de 
0,508 per cent.

f) Normes de gestió:
La taxa corresponent a la recaptació del penúl-

tim mes anterior s’ha d’ingressar mitjançant una 
declaració liquidació a efectuar pel subjecte passiu 
substitut del contribuent abans del dia 10 de cada 
mes o, si s’escau, del dia hàbil immediatament pos-
terior.

Mitjançant una ordre ministerial s’han d’aprovar 
els models de declaració liquidació i els mitjans per 
fer efectiu l’ingrés de les quanties exigibles.

Es poden signar convenis amb entitats, institu-
cions i organitzacions representatives dels subjectes 
passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials 
que en deriven, així com els procediments de liqui-
dació i recaptació.

Aquesta taxa s’ha d’integrar a tots els efectes en 
l’estructura de tarifes elèctriques i peatges que esta-
bleixen aquesta Llei i les seves disposicions de des-
plegament.

Segon. Taxa per la prestació de serveis de ges-
tió de residus radioactius a què es refereix l’apartat 
4 de la disposició addicional sisena.

a) Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la presta-

ció dels serveis relatius a les activitats a què es refe-
reix l’apartat 4 esmentat al paràgraf anterior, és a dir, 
la gestió de residus radioactius i combustible gastat 
generats a les centrals nuclears i el seu desmantella-
ment i clausura, que siguin atribuïbles a l’explotació 
d’aquestes portada a terme després del 31 de març 
de 2005.

b) Base imposable:
La base imposable de la taxa la constitueix 

l’energia nucleoelèctrica bruta generada per cadas-
cuna de les centrals en cada mes natural, mesurada 
en quilowatts hora bruts (kWh) i arrodonida a l’enter 
inferior.

c) Meritació de la taxa:
La taxa es merita el dia últim de cada mes natu-

ral durant el període d’explotació de les centrals.
En cas de cessament anticipat de l’explotació per 

voluntat del titular, la taxa es merita en el moment 
en què, de conformitat amb la legislació aplicable, 
es produeixi el cessament.

d) Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa les empreses 

explotadores titulars de les centrals nuclears. En cas 
que siguin diverses les titulars d’una mateixa cen-
tral, la responsabilitat és solidària entre totes aques-
tes.

e) Determinació de la quota:
La quota tributària a ingressar durant l’explota-

ció de la instal·lació és la resultant de multiplicar la 
base imposable per la tarifa fixa unitària i el coefi-
cient corrector que s’assenyala tot seguit, de manera 
que la quota a ingressar és la resultant d’aplicar la 
fórmula següent:

C = B.i. × T × Cc

En la qual:
C = quota a ingressar.
B.i. = base imposable en kWh.
T = tarifa fixa unitària: 0,188 cèntims d’€/kWh.
Cc = coeficient corrector aplicable d’acord amb 

l’escala següent: 

Potència de la central 
nuclear (Mwe) PWR BWR

   
1-300 1,15 1,28

301-600 1,06 1,17
601-900 1,02 1,12

901-1.200 0,99 1,09

 PWR = reactors d’aigua a pressió.
BWR = Reactors d’aigua en ebullició.
f) Normes de gestió:
La taxa s’ha d’ingressar mitjançant una declara-

ció liquidació que ha d’efectuar el subjecte passiu en 
el termini dels tres mesos naturals següents a la 
seva meritació.

Mitjançant una ordre ministerial s’han d’aprovar 
els models de declaració liquidació i els mitjans per 
fer efectiu l’ingrés de les quanties exigibles.

En el cas del cessament anticipat de l’explotació 
d’una central nuclear per voluntat del titular, res-
pecte a les previsions establertes al Pla general de 
residus, el dèficit de finançament que, si s’escau, hi 
hagi en el moment del cessament ha de ser abonat 
pel titular a l’entitat pública empresarial ENRESA 
durant els tres anys següents a partir de la data del 
cessament, mitjançant pagaments anuals iguals en 
la quantia que determini el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç sobre la base de l’estudi econòmic 
que efectuï la dita entitat.

Es poden signar convenis amb entitats, instituci-
ons i organitzacions representatives dels subjectes 
passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials 
que en deriven, així com els procediments de liqui-
dació i recaptació.

Tercer. Taxa per la prestació de serveis de ges-
tió dels residus radioactius derivats de la fabricació 
d’elements combustibles, inclòs el desmantellament 
de les instal·lacions per fabricar-los.
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a) Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la presta-

ció dels serveis de gestió dels residus radioactius 
derivats de la fabricació d’elements combustibles, 
inclòs el desmantellament de les instal·lacions per 
fabricar-los.

b) Base imposable:
La base imposable de la taxa la constitueix la 

quantitat de combustible nuclear fabricat en cada 
any natural, mesurada en tones mètriques (Tm) i 
expressada amb dos decimals, arrodonint els res-
tants al segon decimal inferior.

c) Meritació de la taxa:
La taxa es merita el dia últim de cada any natural 

en què hagi existit fabricació d’elements combusti-
bles.

d) Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa els titulars de 

les instal·lacions de fabricació d’elements combusti-
bles.

e) Tipus de gravamen i quota:
La quota tributària a ingressar és la resultant de 

multiplicar la base imposable pel tipus de gravamen 
de 1.539,21 €/Tm.

f) Normes de gestió:
La taxa s’ha d’ingressar mitjançant una declara-

ció liquidació que ha d’efectuar el subjecte passiu en 
el termini dels tres mesos naturals següents a la 
seva meritació.

Mitjançant una ordre ministerial s’han d’aprovar 
els models de declaració liquidació i els mitjans per 
fer efectiu l’ingrés de les quanties exigibles.

En el cas del cessament anticipat de l’explotació 
d’una instal·lació de fabricació d’elements combus-
tibles per voluntat del titular, respecte a les previsi-
ons establertes al Pla general de residus, el dèficit de 

finançament que, si s’escau, hi hagi en el moment 
del cessament ha de ser abonat pel titular a l’entitat 
pública empresarial ENRESA durant els tres anys 
següents a partir de la data del cessament, mitjan-
çant pagaments anuals iguals en la quantia que 
determini el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
sobre la base de l’estudi econòmic que efectuï la dita 
entitat.

Quart. Taxa per la prestació de serveis de gestió 
de residus radioactius generats en altres instal-
lacions.

a) Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la presta-

ció dels serveis de gestió dels residus radioactius 
generats en qualssevol altres instal·lacions no com-
preses en el fet imposable de les taxes previstes en 
els punts anteriors.

b) Base imposable:
La base imposable de la taxa la constitueix la 

quantitat o unitat de residus lliurats per a la seva 
gestió, mesurada en la unitat corresponent aplicable 
entre les compreses a la lletra e) següent d’acord 
amb la naturalesa del residu i expressada amb dos 
decimals, arrodonint els restants al segon decimal 
inferior.

c) Meritació de la taxa:
La taxa es merita en el moment de la retirada per 

l’entitat pública empresarial ENRESA dels residus 
de les instal·lacions.

d) Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa els titulars de 

les instal·lacions.
e) Tipus de gravamen i quota:
La quota tributària a ingressar és la resultant de 

multiplicar la base imposable pels tipus de grava-
men següents per a cada tipus de residus. 

Tipus 
residu Descripció Tipus gravamen 

(€/uni.)

   
Sòlids

S01 Residus sòlids compactables (bosses de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,80
S02 Residus no compactables (bosses de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,80
S03 Cadàvers d’animals. Residus biològics (bosses de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,47
S04 Agulles hipodèrmiques en contenidors rígids (bosses de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,80

S05

 Sòlids especials:  

S051: Residus amb Ir-192 com a component actiu (bosses de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,80
S052: Sals d’urani o tori (bosses de 25 litres)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,35

Mixtos  

M01 Residus mixtos compostos per líquids orgànics més vials (contenidors de 25 litres)  . . . . . . . 201,93
M02 Plaques i similars amb líquids o gels (bosses de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,80

Líquids

L01 Residus líquids orgànics (contenidors de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,54
L02 Residus líquids aquosos (contenidors de 25 litres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,81

Fonts

F01

Fonts encapsulades l’activitat de les quals no sobrepassi els límits establerts per l’ADR per a 
paquets del tipus A i el conjunt de la font amb el seu contenidor d’origen o amb l’equip en 
què va instal·lada no superi els 20 litres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

F011: Les fonts F01 amb elements de semiperíode inferior o igual al del Co-60  . . . . . . . . . . . . 277,66
F012: Les fonts F01 amb elements de semiperíode comprès entre el del Co-60 i el del Cs-137, 

inclòs aquest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277,66

F013: Les fonts F01 amb elements de semiperíode superior al del Cs-137  . . . . . . . . . . . . . . . . 277,66
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 Fonts encapsulades l’activitat de les quals no sobrepassi els límits establerts per l’ADR per a 
paquets del tipus A i el conjunt de la font amb el seu contenidor d’origen o amb l’equip en 
què va instal·lada sigui superior a 20 l i inferior o igual a 80 l:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

F02 F021: Les fonts F02 amb elements de semiperíode inferior o igual al del Co-60  . . . . . . . . . . . 515,66
F022: Les fonts F02 amb elements de semiperíode comprès entre el del Co-60 i el del Cs-137, 

inclòs aquest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515,66

F023: Les fonts F02 amb elements de semiperíode superior al del Cs-137  . . . . . . . . . . . . . . . . 515,66

Tipus 
residu Descripció Tipus gravamen 

(€/uni.)

   

 f) Normes de gestió:
La gestió i liquidació de la taxa correspon a l’en-

titat pública empresarial ENRESA. Mitjançant una 
ordre ministerial s’han d’aprovar els models de 
liquidació i els terminis i mitjans per fer efectiu l’in-
grés de les quanties exigibles.

Sobre les quanties que resultin exigibles per les 
taxes esmentades s’ha d’aplicar l’impost sobre el 
valor afegit que grava la prestació dels serveis 
objecte de gravamen en els termes que estableix la 
legislació vigent.

Els tipus de gravamen i elements tributaris per 
determinar la quota de les taxes anteriors poden ser 
revisats anualment pel Govern mitjançant un reial 
decret sobre la base d’una memòria economicofi-
nancera actualitzada del cost de les activitats corres-
ponents previstes al Pla general de residus radioac-
tius.

18. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
ha d’exercir les facultats d’expropiació que siguin 
necessàries per acomplir els fins de l’entitat pública 
empresarial ENRESA, la qual, a aquests efectes, té la 
condició de beneficiària. Les instal·lacions necessà-
ries per al compliment dels fins que li són propis es 
declaren d’utilitat pública als efectes d’expropiació 
forçosa.

19. El règim fiscal i la reducció d’aranzels en la 
constitució de l’entitat pública empresarial ENRESA 
són els següents:

Primer: el règim que estableix el capítol VIII del 
títol VII del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, 
de 5 de març, s’aplica a l’operació per la qual es 
transmeten a l’entitat pública empresarial ENRESA 
tots els béns, drets i obligacions de l’Empresa Na-
cional de Residuos Radioactivos, S.A., i se li trans-
meten els drets i les obligacions tributàries d’aquesta 
última.

Segon: estan exemptes d’aranzels o honoraris 
per la intervenció de fedataris públics i registradors 
de la propietat i mercantils.

20. L’entitat pública empresarial ENRESA suc-
ceeix a l’Empresa Nacional de Residuos Radioacti-
vos, S.A., en els drets i les obligacions existents 
d’aquesta Societat. Mitjançant un acord del Consell 
de Ministres s’ha d’autoritzar la dissolució i liquida-
ció de l’esmentada empresa i la integració del seu 
patrimoni a l’entitat pública empresarial ENRESA, 
prèvia liquidació dels drets dels accionistes. En par-
ticular, s’han d’integrar a l’entitat pública empresa-
rial ENRESA tots els treballadors de l’Empresa Na-
cional de Residuos Radioactivos, S.A., entenent-se 
que existeix successió d’empreses entre les dues 
entitats als efectes del que preveu l’article 44 del text 
refós de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Així mateix 
s’han d’incorporar al patrimoni de l’entitat pública 
empresarial ENRESA tots els béns mobles i immo-

bles de l’Empresa Nacional de Residuos Radioacti-
vos, S.A..

21. Fins a la constitució efectiva de l’entitat 
pública empresarial ENRESA que ha de tenir lloc 
mitjançant l’entrada en vigor del seu Estatut, que 
s’ha d’aprovar per reial decret, l’Empresa Nacional 
de Residuos Radioactivos, S.A., ha de continuar fent 
les activitats que preveu el Reial decret 1349/2003, 
de 31 d’octubre, sobre ordenació de les activitats de 
l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. 
(ENRESA), i el seu finançament.

22. S’autoritza el Govern per dictar les normes 
i adoptar les mesures que siguin necessàries per a 
l’aplicació del que preveu aquesta disposició.»

2. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional 
sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric (Fons per al finançament de les activitats del Pla 
general de residus radioactius), que queda redactat de la 
manera següent:

«1. Les quantitats recaptades per les taxes que 
regula la disposició addicional sisena bis, així com 
qualsevol altra forma de finançament dels costos 
dels treballs corresponents a la gestió dels residus 
radioactius i del combustible gastat, i al desmante-
llament i la clausura d’instal·lacions, inclosos els 
rendiments financers generats per aquestes, s’han 
de destinar a dotar una provisió, dotació que té la 
consideració de partida deduïble en l’impost sobre 
societats.

Les quantitats recollides en la provisió abans 
esmentada només poden ser invertides en despe-
ses, treballs, projectes i immobilitzacions derivats 
d’actuacions previstes en el Pla general de residus 
radioactius aprovat pel Govern.»

3. Queda derogat l’apartat 5 de la disposició addicio-
nal sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sec-
tor elèctric, relatiu a la facturació als titulars de les centrals 
nuclears.

SECCIÓ 3a HIDROCARBURS LÍQUIDS

Article novè. Habilitació a les cooperatives agràries per 
comercialitzar productes petrolífers.

U. Es modifica la disposició addicional quin-
zena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, que queda amb la redacció 
següent:
«Disposició addicional quinzena. Societats coope-

ratives.
Les societats cooperatives només poden dur a 

terme les activitats de distribució al detall de pro-
ductes petrolífers a què es refereix l’article 43 
d’aquesta Llei amb tercers no-socis, mitjançant la 
constitució d’una entitat amb personalitat jurídica 
pròpia, a la qual sigui aplicable el règim fiscal gene-
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ral. No és necessari el compliment d’aquest requisit 
per a les cooperatives agràries.

Per iniciar les activitats de distribució al detall de 
productes petrolífers a què es refereix el paràgraf 
anterior, les cooperatives, incloses les agràries, han 
de disposar d’instal·lacions que compleixin totes les 
instruccions tècniques, de seguretat, de metrologia 
o metrotècnia, mediambientals, normes urbanísti-
ques, de protecció dels consumidors i usuaris, o 
qualssevol altres que siguin exigibles a les instal-
lacions de subministrament a vehicles i a les de 
subministrament a instal·lacions fixes per a consum 
propi, d’acord amb l’article 43 d’aquesta Llei.»

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 93 de la Llei 
27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, que queda redac-
tat en els termes següents:

«4. Les cooperatives agràries poden desenvo-
lupar operacions amb tercers no-socis fins a un límit 
màxim del 50 per cent del total de les efectuades 
amb els socis per a cada tipus d’activitat desenvolu-
pada per aquelles. Aquesta limitació no és aplicable 
a les cooperatives agràries respecte de les opera-
cions de distribució al detall de productes petrolífers 
a tercers no-socis.»

Tres. Es modifica el segon paràgraf de la lletra a) de 
l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 20/1990, de 19 de desem-
bre, sobre règim fiscal de les cooperatives, que queda 
redactat en els termes següents:

«No obstant això, les cooperatives agràries 
poden distribuir al detall productes petrolífers a ter-
cers no-socis sense que això determini la pèrdua de 
la condició d’especialment protegida.»

Quatre. Es modifica l’apartat 10 de l’article 13 de la 
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives, que queda redactat en els termes 
següents:

«10. La realització d’operacions cooperativitza-
des amb tercers no-socis, fora dels casos que per-
meten les lleis, així com l’incompliment de les nor-
mes sobre comptabilització separada d’aquestes 
operacions i destí al Fons de reserva obligatori dels 
resultats obtinguts en la seva realització.

Cap cooperativa, sigui quina sigui la seva classe, 
pot realitzar un volum d’operacions amb tercers no-
socis superior al 50 per cent del total de les de la 
cooperativa, sense perdre la condició de coopera-
tiva fiscalment protegida. Aquesta limitació no és 
aplicable a les cooperatives agràries respecte de les 
operacions de distribució al detall de productes 
petrolífers a tercers no-socis.

Als efectes de l’aplicació del límit que estableix 
el paràgraf anterior, s’assimilen a les operacions 
amb socis els ingressos obtinguts per les seccions 
de crèdit de les cooperatives procedents de coope-
ratives de crèdit, inversions en fons públics i en 
valors emesos per empreses públiques.»

SECCIÓ 4a HIDROCARBURS GASOSOS

Article desè. Limitació de l’excés de capacitat obliga-
tòria.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. La planificació en matèria d’hidrocarburs té 
caràcter indicatiu, llevat del que es refereix a les 
instal·lacions que integren la xarxa bàsica de gas 
natural, a la determinació de la capacitat de regasifi-

cació total de gas natural liquat necessària per pro-
veir el sistema gasista, a les instal·lacions d’emma-
gatzematge de reserves estratègiques d’hidrocarburs 
i a la determinació de criteris generals per a l’establi-
ment d’instal·lacions de subministrament de pro-
ductes petrolífers al detall, que en aquests casos 
tenen caràcter obligatori per a la garantia de submi-
nistrament d’hidrocarburs.»

Article onzè. Modificació dels articles 82 i 83 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

1. S’afegeix una nova lletra a l’article 82, amb la 
redacció següent:

«d) Fer el mesurament dels subministraments 
dels seus clients.»

2. Es modifica la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 83, 
que queda redactada de la manera següent:

«h) Mantenir un sistema operatiu que asseguri 
l’atenció permanent i la resolució de les incidències 
que, amb caràcter d’urgència, es puguin presentar a 
les xarxes de distribució i a les instal·lacions recep-
tores dels consumidors connectats a les seves 
instal·lacions.»

3. Se suprimeixen les lletres a), f), g) i h) de l’apartat 2 
de l’article 83.

Article dotzè. Modificació dels articles 93 i 94 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

1. Es modifica l’article 93 de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del sector d’hidrocarburs, que queda redactat de la 
manera següent:

«Mitjançant una ordre ministerial, amb l’acord 
previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, s’han de dictar les disposicions 
necessàries per a l’establiment de les tarifes de 
venda del gas natural, gasos manufacturats i gasos 
liquats del petroli per canalització per als consumi-
dors finals, així com els preus de cessió de gas natu-
ral i de gasos liquats del petroli per als distribuïdors 
de gasos combustibles per canalització, amb l’esta-
bliment dels valors concrets de les tarifes i preus 
esmentats o un sistema per fer-ne la determinació i 
actualització automàtica. Les tarifes de venda als 
usuaris són úniques per a tot el territori nacional, 
sense perjudici de les seves especialitats.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 94 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, que 
queda redactat de la manera següent:

«1.  Mitjançant una ordre ministerial, amb 
l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern 
per a Assumptes Econòmics, s’han de dictar les dis-
posicions necessàries per a l’establiment dels peat-
ges i cànons dels serveis bàsics d’accés per tercers, 
amb l’establiment dels valors concrets dels peatges 
esmentats o un sistema per fer-ne la determinació i 
actualització automàtica.»

3. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 94 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

4. L’apartat 5 de l’article 94 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, passa a ser numerat 
com a apartat 4.
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Article tretzè. Habilitació a la Comissió Nacional d’Ener-
gia per resoldre les liquidacions de gas.

Es modifica el punt 3 de l’apartat tercer de la disposi-
ció addicional onzena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs, que queda redactat de la 
manera següent:

«3. En relació amb el sector gasista, correspo-
nen a la Comissió, a més de les funcions a què es 
refereix l’apartat 1 anterior, les següents:

Fer les liquidacions corresponents als ingressos 
obtinguts per tarifes i peatges relatius a l’ús de les 
instal·lacions de la Xarxa bàsica, transport secundari 
i distribució a què fa referència l’article 96 i comuni-
car-les als interessats i a la Direcció General de Polí-
tica Energètica i Mines.

Resoldre els conflictes que li siguin plantejats en 
relació amb la gestió tècnica del sistema de gas 
natural.»

SECCIÓ 5a ENERGIA NUCLEAR

Article catorzè. Alienació dels terrenys de les centrals 
nuclears en moratòria.

Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 3 de la dispo-
sició addicional setena de la Llei 54/1997, de 27 de novem-
bre, del sector elèctric, en els termes següents:

«Igualment, el Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç ha de tenir en compte el valor de l’alienació 
dels terrenys o emplaçaments de les instal·lacions 
per calcular l’import pendent de compensació. A 
aquests efectes el Ministeri pot acordar la realització 
d’un concurs o subhasta, mitjançant el qual es pro-
cedeixi a la seva alienació a qui realitzi la millor 
oferta, d’acord amb les bases de la convocatòria, 
que han de ser aprovades pel Ministeri.

En cas que els titulars estiguin interessats en 
l’inici de l’explotació dels terrenys o emplaçaments 
de les instal·lacions, tenen dret a igualar aquesta 
millor oferta, cas en què el concurs o subhasta 
queda sense efecte i s’ha de procedir a la desinver-
sió mitjançant l’inici de la seva explotació.»

Article quinzè. Procediments d’autorització per a les 
diferents fases de vida de les instal·lacions nuclears i 
radioactives.

Es fa una nova redacció dels articles 28, 29 i 30 de la 
Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear:

«Article 28.
Les instal·lacions nuclears i radioactives estan 

sotmeses a un règim d’autoritzacions emeses pel 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’in-
forme previ preceptiu del Consell de Seguretat 
Nuclear, una vegada escoltades les comunitats autò-
nomes amb competències en matèria d’ordenació 
del territori i medi ambient, que s’han de regular en 
reglaments específics. Aquests reglaments han d’in-
cloure les autoritzacions aplicables a cadascuna de 
les fases de la vida d’aquestes instal·lacions, entre 
altres, la selecció d’emplaçaments, la construcció, la 
posada en marxa i el funcionament, i el desmante-
llament i la clausura, segons que correspongui.
Article 29.

El Consell de Seguretat Nuclear exerceix la vigi-
lància de les instal·lacions nuclears i radioactives en 
cadascuna de les fases de la seva vida, per tal de 
comprovar que es desenvolupen d’acord amb les 
autoritzacions esmentades a l’article anterior.

Article 30.
La transferència d’autoritzacions de les instal-

lacions nuclears o radioactives requereix l’autoritza-
ció del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb 
l’audiència prèvia a les comunitats autònomes amb 
competències en matèria d’ordenació del territori i 
medi ambient, i és preceptiu l’informe del Consell de 
Seguretat Nuclear.»

Article setzè. Modificació de la Llei 25/1964, de 29 
d’abril, sobre energia nuclear.

Es modifica el capítol XIII de la Llei 25/1964, de 29 
d’abril, sobre energia nuclear, per tal de regular les obli-
gacions en matèria de no-proliferació nuclear i protecció 
física, que queda redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL XIII
De la no-proliferació nuclear i protecció física dels 

materials nuclears
Article 84. Obligacions en matèria nuclear i protec-

ció física dels materials nuclears.
Tota persona física o jurídica queda subjecta al 

compliment de les obligacions derivades dels com-
promisos contrets per l’Estat espanyol o del mateix 
ordenament intern en matèria de no-proliferació 
nuclear i protecció física dels materials nuclears i, en 
particular, a realitzar les activitats de seguiment, 
control i custòdia dels materials nuclears, a perme-
tre les inspeccions i comprovacions que siguin 
necessàries en llocs o instal·lacions i a informar les 
autoritats competents.»

Article dissetè. Caràcter vinculant de les instruccions 
del Consell de Seguretat Nuclear.

S’incorpora un tercer paràgraf nou a la redacció de 
l’article 2.a) de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del 
Consell de Seguretat Nuclear, amb la redacció següent:

«Sobre les matèries esmentades i respecte als 
subjectes que hi intervinguin, les instruccions que 
dicti el Consell de Seguretat Nuclear són vinculants 
una vegada notificades o, si s’escau, publicades en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».»

CAPÍTOL II

Mercat de distribució de labors de tabacs

Article divuitè. Liberalització de la distribució majorista 
de les labors del tabac.

Es modifiquen els apartats tres i quatre de l’article 3 de 
la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de 
tabacs i normativa tributària, que queden redactats de la 
manera següent:

«Tres. La llicència per a la distribució majorista, 
en l’àmbit territorial a què es refereix l’article 1, apar-
tat u, s’atorga amb l’acreditació prèvia davant el 
Comissionat per al Mercat de Tabacs, per part del 
peticionari, de la seva capacitat de prestar el servei, 
entesa com el compliment dels requisits següents 
amb l’abast que s’ha d’establir per reglament:

a) Capacitat tècnica, empresarial, comptable i 
financera proporcionada al volum de negoci pre-
vist.

b) Disponibilitat de magatzems, propis o con-
tractats, que permetin emmagatzemar correctament, 
i en condicions de seguretat, els productes, com 
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també la comprovació fàcil per l’Administració de 
les labors emmagatzemades, el seu origen i els seus 
moviments.

c) Possibilitat d’utilitzar mitjans de transport, 
siguin propis o aliens, que permetin la distribució de 
les labors fins a les expenedories.»

«Quatre. Els majoristes només poden submi-
nistrar tabac elaborat als expenedors de tabac i tim-
bre i tan sols poden remunerar-los amb la retribució 
que estableix aquesta Llei. Els terminis de paga-
ment, i qualssevol altres condicions de crèdit i distri-
bució a l’expenedor, els estableix lliurement el majo-
rista, amb l’autorització prèvia del Comissionat, en 
els termes que s’assenyalin per reglament, i han de 
ser homogenis per a tot el territori a què es refereix 
l’article 1, apartat u, de manera que es garanteixi la 
neutralitat del subministrament.»

Article dinovè. Modificació del comerç al detall de les 
labors del tabac.

Es modifiquen els apartats quatre, cinc i sis de l’article 
4 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat 
de tabacs i normativa tributària, de la manera següent:

«Quatre. La concessió d’expenedories és adju-
dicada amb la convocatòria prèvia de concurs sobre 
bases no discriminatòries, objectives i transparents, 
basades principalment en criteris comercials, de 
salubritat, de rendibilitat, de servei públic, de distàn-
cies entre expenedories i de població, pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, al qual també correspon, si 
s’escau, la seva revocació, amb l’informe previ en 
els dos supòsits del Comissionat per al Mercat de 
Tabacs.

La concessió té una durada de vint-i-cinc anys. 
Vençut el termini, es convoca un concurs per a una 
nova concessió d’expenedoria a l’àrea esmentada. 
En el nou concurs s’han de valorar de manera signi-
ficativa els mèrits del concessionari anterior i la 
qualitat del servei prestat, segons el desplegament 
reglamentari. Fins a la nova adjudicació, el conces-
sionari anterior pot seguir prestant el servei amb 
l’autorització prèvia del Comissionat per al Mercat 
de Tabacs.

Dins el termini de concessió, les expenedories 
poden ser transmeses a qualsevol persona física 
que compleixi els requisits que s’exigeixen per ser 
concessionari, amb l’autorització prèvia del Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs.

No poden sol·licitar la transmissió ni participar 
en concursos els titulars d’expenedories que hagin 
estat sancionats per una infracció molt greu els 
últims cinc anys, o dues de greus els últims tres 
anys, sempre que siguin fermes.»

«Cinc. No obstant el que preveu l’apartat qua-
tre anterior, correspon al Comissionat per al Mercat 
de Tabacs atorgar autoritzacions de punts de venda 
amb recàrrec de labors del tabac a persones o enti-
tats en les condicions que es fixin per reglament, 
que han de respectar els principis de publicitat i con-
currència i les limitacions i prohibicions que esta-
bleix la legislació en matèria de venda, subministra-
ment, consum i publicitat dels productes del tabac.

Els titulars d’autorització per a la venda amb 
recàrrec s’han de proveir necessàriament als preus 
de tarifa, a l’expenedoria del terme municipal o, si 
s’escau, entitat local menor de què es tracti, d’entre 
les tres expenedories més pròximes al lloc el servei 
del qual es pretén atendre; si es tracta de cigars 
l’elecció es pot fer entre les tres expenedories més 
pròximes que disposin de les instal·lacions adequa-
des per a la seva conservació, amb diversitat 

d’anells, i que garanteixin un subministrament 
immediat. L’expenedoria assignada, seleccionada 
pel titular de l’autorització, s’ha de comunicar al 
Comissionat per al Mercat de Tabacs i ha de figurar a 
l’autorització atorgada.»

«Sis. La concessió s’ha d’instrumentar d’acord 
amb un plec concessional que ha d’establir les con-
dicions del contracte, inclòs el cànon o prestació 
patrimonial de caràcter públic que ha de satisfer el 
concessionari. L’import del cànon, basat en criteris 
de població i de volum de negocis, es determina en 
les lleis anuals de pressupostos generals de l’Estat. 
Les bases del concurs, les clàusules tipus dels plecs 
concessionals, les condicions i els requisits per ser 
concessionari, els requisits per a la transmissió de la 
concessió, les causes de revocació d’aquesta, les 
obligacions de l’expenedor i, en general, tot el que 
es refereix a l’estatut concessional s’ha de desplegar 
per via reglamentària.»

Article vintè. Modificació de les infraccions i sancions.

Es modifiquen les lletres a) dels punts 1 i 2 de l’apartat 
tres de l’article 7 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’orde-
nació del mercat de tabacs i normativa tributària, que 
queden redactades de la manera següent:

«Tres. 1. Constitueixen infraccions molt 
greus:

a) L’abandonament pels expenedors de la seva 
activitat, la cessió de l’expenedoria de forma il·legal, 
l’acceptació de retribucions no autoritzades legal-
ment, la venda a preus diferents dels fixats legal-
ment, el trasllat del lloc de venda sense l’autorització 
corresponent i la comissió de dues o més infrac-
cions greus pel subministrament o transport per 
l’expenedor a un punt de venda amb recàrrec no 
assignat.»

«2. Constitueixen infraccions greus:
a) L’incompliment pels expenedors de les obli-

gacions que en el seu estatut concessional facin 
referència als dies i a l’horari d’obertura de l’establi-
ment, a l’obligatorietat de gestió personal directa i 
de residència en el lloc, a la tinença del nivell mínim 
d’existències reclamat pel servei públic, la inobser-
vança de les condicions de subministrament a parti-
culars i de subministrament als punts de venda amb 
recàrrec assignats, així com el transport a un punt de 
venda amb recàrrec no assignat.»

Article vint-unè. Reducció del termini de les conces-
sions transmeses a 25 anys.

S’afegeix una disposició transitòria cinquena a la Llei 
13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i 
normativa tributària, que adopta la redacció següent:

«Disposició transitòria cinquena. Transmissió de 
les concessions administratives existents.
Les concessions administratives existents en el 

moment d’entrar en vigor aquesta Llei es poden 
transmetre a qualsevol persona física que compleixi 
els requisits que s’exigeixen per ser concessionaris, 
amb l’autorització prèvia del Comissionat per al 
Mercat de Tabacs.

Les concessions administratives existents el titu-
lar de les quals sigui una persona jurídica privada 
tenen una vigència de vint-i-cinc anys des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

Les concessions transmeses des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei tenen una vigència temporal de 
vint-i-cinc anys, a comptar de la data de la primera 
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transmissió que es produeixi des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei. Dins d’aquest termini, les expe-
nedories poden ser objecte d’altres transmissions 
amb els requisits que s’assenyalen al primer parà-
graf d’aquesta disposició.

Un cop vençut el termini de vint-i-cinc anys, s’ha 
de convocar un concurs per a una nova concessió 
d’expenedoria a l’àrea esmentada. En el nou con-
curs s’han de valorar de manera significativa els 
mèrits del concessionari anterior i la qualitat del ser-
vei prestat, segons desplegament reglamentari. Fins 
a la nova adjudicació, el concessionari anterior pot 
seguir prestant el servei amb l’autorització prèvia 
del Comissionat per al Mercat de Tabacs.

No poden sol·licitar la transmissió ni participar 
en concursos els titulars d’expenedories que hagin 
estat sancionats per una infracció molt greu els 
últims cinc anys, o dues de greus els últims tres 
anys, sempre que siguin fermes.»

Article vint-dosè. Destrucció de les labors del tabac 
confiscades o decomissades per contraban.

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 
13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i 
normativa tributària, que queda amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional novena.
L’autoritat judicial o administrativa a disposició 

de la qual es troben les labors del tabac confiscades 
o decomissades, en procediment de delicte o infrac-
ció administrativa de contraban, ha d’ordenar que 
siguin posades a disposició del Comissionat per al 
Mercat de Tabacs a fi que es destruieixin. En tot cas, 
l’autoritat corresponent ha d’estendre l’oportuna 
diligència fent constar en les actuacions la natura-
lesa i les característiques de les labors del tabac 
posades a disposició del Comissionat.

No obstant això, transcorregut un any des de la 
confiscació o el decomís, el Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs, amb la comunicació prèvia a l’autori-
tat judicial i administrativa corresponent, ha de des-
truir les labors del tabac confiscades o decomissades. 
La destrucció es pot efectuar en un termini inferior 
quan aquestes labors no siguin aptes per al consum 
humà. En tot cas, si en el termini de 15 dies des de la 
comunicació a l’autoritat administrativa o judicial 
competent, aquesta no es pronuncia sobre la neces-
sitat de conservar íntegrament les labors, el Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs n’ha de conservar 
mostres suficients als efectes processals o adminis-
tratius oportuns».

CAPÍTOL III

Serveis funeraris

Article vint-tresè. Habilitació en tot el territori nacional 
per a la prestació de serveis funeraris.

Es modifica l’article 22 del Reial decret llei 7/1996, de 7 
de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de 
foment i liberalització de l’activitat econòmica, que passa 
a tenir la redacció següent:

«Article 22. Liberalització dels serveis funeraris.
Es liberalitza la prestació dels serveis funeraris.
Tanmateix, els ajuntaments poden sotmetre a 

autorització la prestació dels serveis esmentats. 
L’autorització té caràcter reglat, i s’han de precisar 
normativament, d’acord amb els criteris mínims 

que, si s’escau, fixin l’Estat i les comunitats autòno-
mes en desenvolupament de les seves competèn-
cies, els requisits objectius necessaris per obtenir-la, 
i s’ha de concedir a tot sol·licitant que compleixi els 
requisits exigits i acrediti que disposa dels mitjans 
materials necessaris per efectuar el transport de 
cadàvers. Les normes que regulin els requisits de 
les autoritzacions per prestar aquests serveis no 
poden establir exigències que desvirtuïn la liberalit-
zació del sector.

Els prestadors de serveis funeraris que obtin-
guin de qualsevol ajuntament l’autorització a què fa 
referència el paràgraf anterior, d’acord amb els crite-
ris que s’hi exposen, poden realitzar en tot el territori 
espanyol l’activitat associada a les seves funcions 
principals consistent en el trasllat de cadàvers, com-
plint en cada cas els requisits que estableixen les 
normes de policia sanitària mortuòria aplicables.»

CAPÍTOL IV

Turisme

Article vint-quatrè. Iniciativa de suport als destins turís-
tics madurs.

Es modifica el paràgraf primer de la disposició addi-
cional quaranta-novena de la Llei 2/2004, de 27 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2005, que 
queda redactat de la manera següent:

«U. L’Estat dóna suport financerament als plans 
de renovació i modernització integral de destins 
turístics madurs, dissenyats i executats mitjançant 
la iniciativa conjunta entre les diverses administra-
cions i el sector privat.

El suport financer de l’Estat ha de ser canalitzat a 
destins turístics madurs situats preferentment en 
municipis costaners.»

TÍTOL II

Millora en el funcionament de l’Administració

CAPÍTOL I

Millora dels tràmits per als ciutadans i les empreses

Article vint-cinquè. Modificació de la legislació de la 
societat limitada nova empresa per facilitar el canvi de 
denominació social i facilitar els tràmits de creació.

U. Es modifica l’apartat primer de l’article 131 de la 
Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat 
limitada, que queda redactat de la manera següent:

«1. En la constitució de la societat, la seva 
denominació social l’han de formar els dos cog-
noms i el nom d’un dels socis fundadors seguits 
d’un codi alfanumèric que permeti identificar la 
societat de manera única i inequívoca.»

Dos. Es modifica l’article 140 de la Llei 2/1995, de 23 
de març, de societats de responsabilitat limitada, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. En la societat nova empresa, només es 
poden portar a terme modificacions en la denomina-
ció, el domicili social, i el capital social, aquest últim, 
dins els límits màxim i mínim que estableix l’article 
135.
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El que estableix el paràgraf anterior no és aplica-
ble en el supòsit que preveu l’article 144.

2. Si els socis acorden augmentar el capital 
social per damunt del límit màxim que estableix l’ar-
ticle 135, també han d’establir en l’acord si opten per 
la transformació de la societat nova empresa en 
qualsevol altre tipus social o si continuen les seves 
operacions en forma de societat de responsabilitat 
limitada, d’acord amb el que estableix l’article 144.

3. En cas que el soci el nom i cognoms del qual 
figurin en la denominació social perdi aquesta con-
dició, la societat està obligada a modificar immedia-
tament la denominació social.

4. El notari que hagi d’autoritzar l’escriptura de 
canvi de denominació de la societat ha de compro-
var, de conformitat amb la legislació registral, que 
no existeix cap denominació social anterior idèntica 
a la que es pretén adoptar. Per a això, el notari ha 
d’incorporar a l’escriptura de canvi de denominació 
social la certificació telemàtica de denominació 
social expedida pel Registre Mercantil Central amb 
signatura electrònica reconeguda del seu titular. 
Aquesta incorporació s’ha de fer en els termes que 
preveu l’article 113.1 de la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre.»

CAPÍTOL II

Fe pública

SECCIÓ 1a AGILITACIÓ DE TRÀMITS REGISTRALS I NOTARIALS

Article vint-sisè. Agilitació de terminis d’inscripció.

U. Es modifiquen els paràgrafs segon, tercer i quart i 
s’afegeixen quatre paràgrafs nous a l’article 18 del text 
refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de 
febrer de 1946, que passen a tenir la redacció següent:

«El termini màxim per inscriure el document és 
de quinze dies comptats des de la data de l’assenta-
ment de presentació. El registrador, en la nota a peu 
de títol si la qualificació és positiva, o en la qualifica-
ció negativa ha d’expressar inexcusablement la data 
de la inscripció i, si s’escau, de la qualificació nega-
tiva als efectes del còmput del termini de quinze 
dies. Si el títol ha estat retirat abans de la inscripció, 
té defectes solucionables o està pendent d’inscrip-
ció un títol presentat anteriorment, el termini de 
quinze dies es computa des de la data de la devolu-
ció del títol o l’esmena o la inscripció del títol previ, 
respectivament. En aquests casos, la vigència de 
l’assentament de presentació s’entén prorrogada 
fins que acabi el termini d’inscripció. Per raons 
extraordinàries, degudament acreditades, la Direc-
ció General dels Registres i del Notariat, a sol·licitud 
del registrador competent formulada dins els dos 
primers dies de termini d’inscripció, pot ampliar el 
termini fins a quinze dies més com a màxim. Si la 
Direcció General no contesta en el termini de dos 
dies comptats des que tingui entrada la sol·licitud, 
s’entén que aquesta ha estat desestimada. El regis-
trador no pot recórrer contra la decisió expressa o 
presumpta que adopti la Direcció General.

Si, transcorregut el termini màxim assenyalat al 
paràgraf anterior, no ha tingut lloc la inscripció, l’in-
teressat pot demanar al registrador davant el qual es 
va presentar el títol que la porti a terme en el termini 
improrrogable de tres dies o l’aplicació del quadre 
de substitucions que preveu l’article 275 bis 
d’aquesta Llei. Igualment, si transcorregut el termini 
de tres dies el registrador no inscriu el títol, l’interes-

sat pot demanar l’aplicació del quadre de substitu-
cions.

La inscripció realitzada fora de termini pel regis-
trador titular produeix una reducció d’aranzels d’un 
trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació del 
règim sancionador corresponent. Als efectes del 
compliment adequat del termini d’inscripció, els 
registradors han de remetre a la Direcció General 
dels Registres i del Notariat en els primers vint dies 
dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener una esta-
dística en format electrònic que contingui el nombre 
de títols presentats i la seva data d’inscripció, així 
com el percentatge de títols inscrits fora del termini 
que preveu aquest article. La Direcció General de 
Registres i del Notariat ha de concretar mitjançant 
una instrucció el format electrònic i les dades que 
han de remetre els registradors.

Si un Registre de la Propietat és a càrrec de dos 
o més registradors, s’ha de procurar, en la mesura 
que sigui possible, la uniformitat dels criteris de 
qualificació. A aquest efecte, han de portar el des-
patx dels documents d’acord amb el conveni de 
distribució de matèries o sectors que acordin. El 
conveni i les seves modificacions posteriors han de 
ser sotmesos a l’aprovació de la Direcció General 
dels Registres i del Notariat.

Sempre que el registrador a qui correspongui 
qualificar un document apreciï defectes que impe-
deixin practicar l’operació sol·licitada, els ha de 
posar en coneixement del cotitular o cotitulars del 
mateix sector o del sector únic. Abans que transcorri 
el termini màxim establert per a la inscripció del 
document els ha de passar la documentació, i el qui 
entengui que l’operació és procedent l’ha de practi-
car sota la seva responsabilitat abans que expiri el 
termini esmentat.

En la qualificació negativa el registrador a qui 
correspongui ha d’expressar que aquesta s’ha estès 
amb la conformitat dels cotitulars. Si falta aquesta 
indicació, la qualificació s’entén incompleta, sense 
perjudici que els legitimats per a això ja hi puguin 
recórrer en contra, instar la intervenció del substitut, 
o demanar expressament que es completi. No s’ha 
de tenir en compte una qualificació incompleta per 
interrompre el termini en què s’ha de fer la qualifica-
ció. Els cotitulars també són responsables a tots els 
efectes de la qualificació a la qual presten la seva 
conformitat.

El registrador que qualifiqui un document ha de 
conèixer de totes les incidències que es produeixin 
fins a la terminació del procediment registral.»

Dos. Es modifiquen els apartats quart, cinquè, sisè i 
setè i s’afegeix un nou apartat vuitè a l’article 18 del Codi 
de comerç aprovat pel Reial decret de 22 d’agost de 1885, 
que passen a tenir la redacció següent:

«4. El termini màxim per inscriure el document 
és de quinze dies comptats des de la data de l’assen-
tament de presentació. El registrador, en la nota a 
peu de títol si la qualificació és positiva, o en la qua-
lificació negativa, ha d’expressar inexcusablement 
la data de la inscripció i, si s’escau, de la qualificació 
negativa als efectes del còmput del termini de 
quinze dies. Si el títol ha estat retirat abans de la 
inscripció, té defectes solucionables o està pendent 
d’inscripció un títol presentat anteriorment, el ter-
mini de quinze dies es computa des de la data de la 
devolució del títol o de l’esmena o la inscripció del 
títol previ, respectivament. En aquests casos, la 
vigència de l’assentament de presentació s’entén 
prorrogada fins que acabi el termini d’inscripció.



2730 Dijous 1 desembre 2005 Suplement núm. 22

5. Si, transcorregut el termini màxim assenya-
lat a l’apartat anterior, no ha tingut lloc la inscripció, 
l’interessat pot demanar al registrador davant el 
qual es va presentar el títol que la porti a terme en el 
termini improrrogable de tres dies o l’aplicació del 
quadre de substitucions que preveu l’article 275 bis 
del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel 
Decret de 8 de febrer de 1946. Igualment, si transcor-
regut el termini de tres dies el registrador no inscriu 
el títol, l’interessat pot demanar l’aplicació del qua-
dre de substitucions.

6. La inscripció realitzada fora de termini pel 
registrador titular produeix una reducció d’aranzels 
d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació 
del règim sancionador corresponent. Als efectes del 
compliment adequat del termini d’inscripció, els 
registradors han de remetre a la Direcció General 
dels Registres i del Notariat en els primers vint dies 
dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener una esta-
dística en format electrònic que contingui el nombre 
de títols presentats i la seva data d’inscripció, així 
com el percentatge de títols inscrits fora del termini 
que preveu aquest article. La Direcció General dels 
Registres i del Notariat ha de concretar mitjançant 
una instrucció el format electrònic i les dades que 
han de remetre els registradors.

7. Si el registrador qualifica negativament el 
títol, sigui totalment o parcialment, dins o fora del 
termini a què es refereix l’apartat quart d’aquest arti-
cle, l’interessat hi pot recórrer davant la Direcció 
General dels Registres i del Notariat o bé pot dema-
nar la qualificació del quadre de substitucions que 
preveu l’article 275 bis del text refós de la Llei hipo-
tecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946.

8. Si un registre mercantil és a càrrec de dos o 
més registradors, s’ha de procurar, en la mesura 
que sigui possible, la uniformitat dels criteris de 
qualificació. A aquest efecte, han de portar el des-
patx dels documents d’acord amb el conveni de 
distribució de matèries o sectors que acordin. El 
conveni i les seves modificacions posteriors s’han 
de sotmetre a l’aprovació de la Direcció General dels 
Registres i del Notariat.

Sempre que el registrador a qui correspongui la 
qualificació d’un document apreciï defectes que 
impedeixin practicar l’operació sol·licitada, els ha de 
posar en coneixement del cotitular o cotitulars del 
mateix sector o del sector únic. Abans que transcorri 
el termini màxim establert per a la inscripció del 
document els ha de passar la documentació, i el qui 
entengui que l’operació és procedent l’ha de practi-
car sota la seva responsabilitat abans que expiri el 
termini esmentat.

En la qualificació negativa el registrador a qui 
correspongui ha d’expressar que aquesta s’ha estès 
amb la conformitat dels cotitulars. Si falta aquesta 
indicació, la qualificació s’ha d’entendre incompleta, 
sense perjudici que els legitimats per a això hi 
puguin recórrer en contra, demanar la intervenció 
del substitut, o demanar expressament que es com-
pleti. No s’ha de tenir en compte una qualificació 
incompleta per interrompre el termini en què s’ha 
de fer la qualificació. Els cotitulars també són res-
ponsables a tots els efectes de la qualificació a la 
qual presten la conformitat.

El registrador que qualifiqui un document ha de 
conèixer de totes les incidències que es produeixin 
fins a la finalització del procediment registral.»

SECCIÓ 2a IMPULS A LA UTILITZACIÓ DE MITJANS TELEMÀTICS PER 
PART DELS USUARIS DELS SERVEIS REGISTRALS I NOTARIALS

Article vint-setè. Impuls a la tramitació telemàtica.

U. Es modifica l’article 106 de la Llei 24/2001, de 27 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’or-
dre social, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 106. Objecte de la present secció.
La present secció té per objecte regular:
1. L’atribució i l’ús de la signatura electrònica 

reconeguda per part de notaris i registradors de la 
propietat, mercantils i de béns mobles, en l’exercici 
de les seves funcions públiques.

2. Els sistemes d’emissió, transmissió, comuni-
cació i recepció d’informació entre notaris i registra-
dors, així com de la resta dels documents que de 
conformitat amb el que disposa la seva legislació 
específica puguin ser objecte d’inscripció en els 
registres de la propietat, mercantils i de béns 
mobles.»

Dos. Es modifica l’article 107 de la Llei 24/2001, de 27 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’or-
dre social, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 107. Implantació obligatòria de sistemes 
telemàtics.
1. Els notaris i els registradors de la propietat, 

mercantils i de béns mobles han de disposar obliga-
tòriament de sistemes telemàtics per a l’emissió, la 
transmissió, la comunicació i la recepció d’informa-
ció.

2. El Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils d’Espanya i el Consell General del Nota-
riat han de disposar de xarxes privades telemàtiques 
que han de garantir una interconnexió segura per 
procediments exclusius amb paràmetres i caracte-
rístiques tècniques que siguin gestionades per les 
respectives organitzacions corporatives. Tots els 
registradors i notaris estan obligats a integrar-se en 
la seva respectiva xarxa telemàtica. Aquestes xarxes 
han de permetre que les oficines públiques regis-
trals es connectin entre si i amb els sistemes d’infor-
mació corporatius de la seva organització corpora-
tiva. De la mateixa manera, han de permetre la 
interconnexió de les oficines públiques notarials 
entre si i amb els seus sistemes d’informació corpo-
ratius.

3. La Direcció General dels Registres i del Nota-
riat, en desplegament del que preveu la present 
secció, ha de determinar, mitjançant les instruccions 
oportunes, les característiques que han de tenir els 
dits sistemes, amb tecnologies periòdicament actua-
litzades, de conformitat amb la legislació notarial i 
hipotecària, respectivament, per garantir la ruptura 
del nexe de comunicació, de manera que s’impe-
deixi el telebuidatge i la manipulació del nucli cen-
tral dels seus respectius sistemes d’emmagatze-
matge de la informació. Així mateix, competeixen a 
la Direcció General dels Registres i del Notariat la 
inspecció i el control del compliment del que es refe-
reix a les característiques tècniques dels sistemes 
d’informació corporatius del Consell General del 
Notariat i del Col·legi de Registradors de la Propietat 
i Mercantils d’Espanya. En l’exercici d’aquesta com-
petència pot requerir la col·laboració dels òrgans 
tècnics que entengui oportú, així com ordenar mit-
jançant instruccions a les diferents organitzacions 
corporatives que adoptin les mesures que calguin 
per al funcionament del sistema.»
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Tres. Es modifica l’article 108 de la Llei 24/2001, 
de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 108. Adequació als principis rectors de la 
signatura electrònica.
1. La prestació de serveis de certificació s’ha de 

fer de conformitat amb el que disposa la Llei 59/2003, 
de 19 de desembre, de signatura electrònica, a 
l’efecte d’expedir certificats electrònics mitjançant 
els quals es vinculin unes dades de verificació de 
signatura a la identitat, qualitat professional, situa-
ció administrativa dels notaris i registradors de la 
propietat, mercantils i de béns mobles en actiu així 
com la plaça de destí assignada.

Els notaris i registradors de la propietat, mercan-
tils i de béns mobles, per tal de prestar adequada-
ment les seves funcions públiques, han de disposar 
de signatura electrònica reconeguda. La signatura 
electrònica reconeguda s’ha d’obtenir d’un presta-
dor de serveis de certificació que compleixi els 
requisits que preveu l’article 20 de la Llei 59/2003, de 
19 de desembre, i, en tot cas, amb ple respecte al 
principi de lliure accés a l’activitat de prestació dels 
serveis de certificació.

S’han de desplegar per reglament els requisits a 
què s’han de sotmetre els dispositius de creació i 
verificació de signatura electrònica, la forma en què 
han de ser generats i lliurats als seus titulars, les 
mencions que han de contenir els certificats, el pro-
cediment i la publicitat de la seva vigència, suspen-
sió o revocació, en el marc del que disposa la Llei 
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrò-
nica.

2. L’emissió, la transmissió, la comunicació i la 
recepció d’informació que permeti presentar títols 
notarials en els diferents registres de la propietat, 
mercantils i de béns mobles, així com l’enviament 
de qualsevol notificació, qualificació o comunicació 
que aquests hagin de dirigir als notaris s’han de fer 
mitjançant els sistemes d’informació corporatius de 
cada organització degudament connectats.

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mer-
cantils d’Espanya i el Consell General del Notariat, a 
través dels seus mitjans corresponents, han de 
garantir als prestadors de servei de certificació que 
ho sol·licitin, incloses les respectives organitzacions 
corporatives, la condició de registrador o notari en 
actiu en el moment de la signatura de la qualificació 
o comunicació notificada o de l’instrument públic 
remès, la vigència, revocació i suspensió del certifi-
cat electrònic, mitjançant el manteniment d’un 
directori actualitzat de certificats degudament prote-
git, així com un servei de consulta permanent, ràpid 
i segur.

Així mateix, les dues organitzacions corporati-
ves han d’aplicar el mecanisme de segellament de 
data i hora en tots els enviaments i les recepcions 
d’informació que es practiquin, en els termes que es 
disposin per reglament. Amb aquesta finalitat, han 
de disposar de sistemes horaris homogenis i han de 
sincronitzar els seus respectius sistemes de segella-
ment de data i hora amb el senyal horari del Reial 
Institut i Observatori de l’Armada, de conformitat 
amb el que preveu el Reial decret 1308/1992, de 23 
d’octubre, pel qual s’atribueix a aquest laboratori la 
funció de dipositari del Patró Nacional de Temps.

En tot cas, el Col·legi de Registradors de la Pro-
pietat i Mercantils d’Espanya, per al compliment 
adequat del principi de prioritat registral, ha d’esta-
blir en cada registre de la propietat, mercantil i de 
béns mobles una sola font de segellament de data i 
hora sincronitzada en els termes exposats en el 

paràgraf precedent per a tots els títols que puguin 
causar inscripció de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 3 de la Llei hipotecària i 18 del Codi 
de comerç, aquest últim, aprovat pel Reial decret de 
22 d’agost de 1885. La font única de segellament de 
data i hora ha de garantir que els títols presentats 
telemàticament, amb independència del seu origen, 
s’assenten correlativament amb expressió de la uni-
tat de temps precisa amb aquesta finalitat.

En el compliment de les obligacions que preveu 
aquest apartat, el Col·legi de Registradors de la Pro-
pietat i Mercantils d’Espanya i el Consell General del 
Notariat han d’actuar amb autonomia i respecte als 
diferents sistemes utilitzats per cada organització 
corporativa; tanmateix han de col·laborar per garan-
tir el funcionament adequat del sistema, i són obli-
gatòries per als seus respectius membres les mesu-
res internes d’unificació tècnica i procediment que 
adoptin per assolir l’esmentada coordinació en totes 
les oficines públiques, registrals i notarials.

Correspoen a la Direcció General dels Registres i 
del Notariat la inspecció i el control del compliment 
del que preveu aquest apartat i, especialment, el que 
es refereix a l’examen i la verificació tècnica dels 
requisits que han de complir les diferents xarxes 
telemàtiques, sistemes d’acreditació i verificació de 
la vigència dels certificats electrònics i sistemes de 
segellament de data i hora. En l’exercici d’aquesta 
competència pot requerir la col·laboració dels 
òrgans tècnics que entengui oportú, així com orde-
nar mitjançant instruccions a les diferents organitza-
cions corporatives que adoptin les mesures neces-
sàries per al funcionament del sistema.

Es poden modificar per reglament les obliga-
cions relatives a l’emissió, la transmissió, la comuni-
cació i la recepció d’informació mitjançant els siste-
mes d’informació corporatius de cada organització 
ampliant-ho a altres sistemes d’informació que 
puguin aparèixer en el futur. En tot cas aquests sis-
temes d’informació han de complir les mateixes 
característiques que determini la Direcció General 
dels Registres i del Notariat per als sistemes d’infor-
mació del Consell General del Notariat i del Col·legi 
de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espa-
nya que preveu l’article 107.3 d’aquesta Llei.»

Quatre. Es modifica la lletra a) de l’apartat primer de 
l’article 109 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, que 
passa a tenir la redacció següent:

«a) Estar emparada per un certificat reconegut 
emès per un prestador de serveis de certificació, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 59/2003, de 
19 de desembre, de signatura electrònica.»

Cinc. Es modifiquen els apartats primer i segon de 
l’article 112 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, que pas-
sen a tenir la redacció següent:

«1. Llevat que hi hagi una indicació expressa en 
contra dels interessats, els documents susceptibles 
d’inscripció en els registres de la propietat, mercan-
tils o de béns mobles poden ser presentats en 
aquests registres per via telemàtica i amb signatura 
electrònica reconeguda del notari autoritzador, 
intervinent o responsable del protocol. El notari ha 
de trametre inexcusablement aquest document a 
través del Sistema d’Informació central del Consell 
General del Notariat degudament connectat amb el 
Sistema d’Informació corporatiu del Col·legi de 
Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya. 
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El notari n’ha de deixar constància en la matriu o, si 
s’escau, en el llibre indicador.

2. En aquests casos, el registrador de la propie-
tat, mercantil o de béns mobles ha de comunicar al 
notari autoritzador, o al seu successor en el protocol, 
per via telemàtica i amb signatura electrònica reco-
neguda d’aquest, tant la pràctica de l’assentament 
de presentació com, si s’escau, la seva denegació, la 
nota de qualificació i la realització de la inscripció, 
anotació preventiva, cancel·lació o nota marginal 
que correspongui, d’acord amb els principis de la 
legislació registral. Les notificacions o comunica-
cions que hagi d’efectuar el registrador per via tele-
màtica al notari autoritzador del títol, o al seu suc-
cessor en el protocol, s’han de trametre a través del 
Sistema d’Informació corporatiu del Col·legi de 
Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya 
degudament connectat amb el Sistema d’Informació 
Central del Consell General del Notariat.»

Sis. S’afegeix un nou apartat cinquè a l’article 112 de 
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social, que passa a tenir la redac-
ció següent:

«5. Respecte de la presentació de documents 
judicials, administratius o privats que puguin causar 
inscripció en els diferents registres cal atenir-se a les 
regles següents:

1a Si es tracta de documents judicials, s’han de 
presentar a través del punt neutre judicial o sistema 
d’informació telemàtic que el substitueixi, per a la 
qual cosa s’ha de connectar amb el sistema telemà-
tic d’informació del Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils d’Espanya. Quant a l’acredita-
ció de la condició del signant, la vigència, la revoca-
ció i la suspensió del certificat de signatura electrò-
nica del funcionari judicial remitent, cal atenir-se al 
que disposa la seva legislació específica.

2a En el cas de documents administratius, l’Ad-
ministració pública que pretengui inscriure’n ha 
d’utilitzar tècniques i mitjans electrònics informàtics 
i telemàtics que garanteixin la identificació de l’Ad-
ministració actuant i l’exercici de les seves compe-
tències. En qualsevol cas, els programes i aplica-
cions electrònics, informàtics i telemàtics utilitzats 
han de ser aprovats per l’Administració correspo-
nent.

3a Amb caràcter excepcional i només en els 
casos i amb els requisits expressament previstos a 
les lleis i els reglaments hipotecari i del Registre 
Mercantil per als documents privats en suport paper, 
es pot practicar la inscripció de documents electrò-
nics amb signatura electrònica reconeguda que 
siguin suport de documents privats presentats tele-
màticament en els registres de la propietat, mercan-
tils i de béns mobles.

4a Els documents electrònics que siguin suport 
de documents privats que es presentin han d’estar 
signats amb signatura electrònica reconeguda 
emparada en un certificat reconegut d’acord amb la 
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura elec-
trònica.»

Article vint-vuitè. Accés telemàtic als registres.

U. Es modifiquen els apartats desè i onzè de l’article 
222 del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret 
de 8 de febrer de 1946, que passen a tenir la redacció 
següent:

«10. La manifestació dels llibres del Registre 
s’ha de fer, si se sol·licita així, per mitjans telemàtics. 

Aquesta manifestació implica l’accés telemàtic al 
contingut dels llibres del Registre. A aquest efecte, si 
qui consulta és una autoritat, empleat o funcionari 
públic que actuï per raó del seu ofici i càrrec, l’inte-
rès del qual es presumeix atenent la seva condició, 
l’accés s’ha de fer sense necessitat d’intermediació 
del registrador. L’autoritat, empleat o funcionari 
públic esmentat s’ha d’identificar amb la seva signa-
tura electrònica reconeguda o per qualsevol altre 
mitjà tecnològic que la substitueixi en el futur. Quan 
el consultant sigui un empleat o funcionari públic, 
aquests han de respondre que la consulta s’efectua 
emparada en el compliment estricte de les funcions 
que els atribueix respectivament la legislació vigent. 
En tot cas, l’autoritat, empleat o funcionari públic no 
pot accedir telemàticament sense intermediació del 
registrador a l’Índex de Persones.

11.  S’ha de concretar per reglament el procedi-
ment per autoritzar la restricció de l’accés a la infor-
mació relativa a determinades persones, comer-
ciants o finques quan això sigui imposat per raó de la 
protecció de la seguretat i integritat de les persones 
o els béns.»

Dos. S’afegeix un nou article 222 bis a la Llei hipote-
cària de 8 de febrer de 1946, amb la redacció següent:

«1. Les sol·licituds d’informació s’han d’ajustar 
a un model informàtic que ha de tenir els camps 
necessaris per identificar el sol·licitant, l’interès que 
acredita, si s’escau, la finca, els drets, llibres o 
assentaments a què es contreu la informació.

La Direcció General dels Registres i del Notariat 
ha d’aprovar el model informàtic de consulta i els 
requisits tècnics als quals s’ha de subjectar el dit 
model.

2. La identificació del sol·licitant s’ha de fer mit-
jançant els cognoms, el nom i el número d’identitat 
de les persones físiques i la raó social o denomina-
ció de les persones jurídiques, el número del seu 
codi d’identificació i l’adreça de correu electrònic 
hàbil als efectes de notificacions. En tot cas, la sol-
licitud ha d’estar signada amb la signatura electrò-
nica reconeguda del sol·licitant, de la persona jurí-
dica o del representant d’aquesta.

3. L’interès s’ha d’expressar de forma succinta 
en una casella que ha d’advertir de les limitacions 
imposades per l’ordenament en relació amb l’ús que 
es pot donar a aquesta informació. No obstant això, 
si el registrador entén que no ha quedat acreditat de 
manera suficient l’interès legítim, pot sol·licitar que 
se li completi. En tot cas, el registrador ha de notifi-
car al sol·licitant en el termini màxim de vint-i-quatre 
hores si autoritza o denega l’accés, en aquest últim 
cas de forma motivada.

4. La resolució sobre l’accés sol·licitat s’ha de 
notificar al sol·licitant en el termini màxim d’un dia 
hàbil i, si és positiva, ha d’incorporar el codi indivi-
dual que permet l’accés a la pàgina que reprodueix 
el contingut registral relatiu a la finca sol·licitada. 
Aquest contingut registral, que s’ha de limitar als 
assentaments vigents, s’ha de posar de manifest a 
l’interessat durant el termini de vint-i-quatre hores 
des de la notificació accedint-hi.

Si el registrador es nega injustificadament a 
manifestar els llibres del Registre, cal atenir-se al 
que disposa l’article 228 de la Llei hipotecària.

5. Les finques i drets s’han d’identificar a través 
de:

a) Qualssevol dels seus titulars, fent constar el 
cognom, nom i número del document nacional 
d’identitat o document que permeti identificar les 
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persones físiques i la raó social o denominació de 
les persones jurídiques.

b) Llibre, assentament, tom i foli registral.
c) Referència cadastral, quan consti en el 

Registre.
Quan la consulta es refereixi a les fitxes de l’Ín-

dex de Persones s’han de fer constar només les cir-
cumstàncies de la lletra a) anterior. S’ha d’observar 
el mateix respecte del Llibre d’Incapacitats.

6. Les notificacions a què es refereix aquest 
article entre el registrador i el sol·licitant s’han 
d’efectuar a l’adreça de correu electrònic que aquest 
designi i han de tenir la signatura electrònica reco-
neguda del registrador.»

Tres. Es modifica l’article 238 del text refós de la Llei 
hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, que 
passa a tenir la redacció següent:

«El Registre de la Propietat es porta en llibres 
foliats i visats judicialment.

Els llibres dels registres de la propietat, mercan-
tils i de béns mobles s’han de portar per mitjans 
informàtics que permetin en tot moment l’accés 
telemàtic al seu contingut.

El Registre ha de disposar d’un sistema de sege-
llament de data i hora que deixi constància del 
moment en què es va traslladar el suport paper a 
suport informàtic.

En cas de destrucció dels llibres, s’han de substi-
tuir d’acord amb el que disposen les lleis de 15 
d’agost de 1873 i 5 de juliol de 1938.»

Quatre. Es modifica l’article 248 del text refós de la 
Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, 
que passa a tenir la redacció següent:

«1. El contingut dels llibres del registre ha de 
ser actualitzat el mateix dia en què es presentin els 
títols a inscripció, si la presentació s’efectua en 
hores d’oficina. L’actualització s’ha de fer amb inde-
pendència del mitjà utilitzat per presentar els títols. 
El registrador ha de disposar dels mitjans materials 
i personals necessaris per complir l’obligació d’actua-
lització. Si no és possible estendre l’assentament de 
presentació, cal atenir-se al que disposa l’apartat 
primer de l’article 417 del Reglament hipotecari.

Igualment, i abans de l’hora d’obertura al públic, 
s’han d’incorporar les modificacions que resultin de la 
presentació dels títols que s’hagi efectuat el dia hàbil 
precedent fora d’hores, atenent el rigorós ordre d’in-
grés si s’han presentat telemàticament. Si el títol s’ha 
presentat per correu o telefax fora de les hores d’ofi-
cina, cal atenir-se al que disposen els apartats tres a 
cinc de l’article 418 del Reglament hipotecari.

2. Per complir l’obligació d’actualització imme-
diata del contingut dels llibres, els registradors han 
de portar un llibre d’entrada on s’ha de fer constar de 
manera immediata la presentació dels títols pel rigo-
rós ordre en què hagin ingressat els documents, 
amb expressió de la persona que els presenta, el 
moment exacte de la presentació indicant-ne la uni-
tat temporal precisa, el mitjà de presentació, sigui 
físic, per correu, per telefax o per remissió telemàtica 
i les dades precises que permetin identificar la finca 
afectada pel títol presentat. Així mateix s’han d’adop-
tar les cauteles necessàries perquè en cap cas sigui 
possible manipular o alterar l’ordre de presentació 
dels títols o dels assentaments ja practicats.

El llibre d’entrada ha de ser accessible telemàti-
cament i de forma directa als funcionaris i empleats 
als quals es presumeix l’interès en la consulta dels 

llibres, de conformitat amb el que disposen els arti-
cles 221.2 i 222.10 de la Llei hipotecària.

3. Si el títol s’ha presentat telemàticament, cal 
atenir-se a les regles següents:

1a El sistema telemàtic de comunicació utilitzat 
ha de generar un acusament de recepció digital mit-
jançant un sistema de segellament de data i hora 
acreditatiu del moment exacte amb expressió de la 
unitat temporal precisa de presentació del títol.

2a De conformitat amb l’article 112.4 de la Llei 
24/2001, de 27 de desembre, si el títol ha ingressat en 
hores d’oficina, el registrador ha de procedir el mateix 
dia a practicar l’assentament de presentació corres-
ponent al títol presentat atenent l’ordre de presenta-
ció. Si no és possible estendre l’assentament de pre-
sentació, cal atenir-se al que disposa l’apartat primer 
de l’article 417 del Reglament hipotecari. Si el títol es 
presenta fora de les hores d’oficina, s’ha d’estendre 
l’assentament de presentació el dia hàbil següent 
atenent, igualment, l’ordre rigorós de presentació, de 
conformitat amb el segellament de data i hora.

3a El registrador ha de notificar telemàtica-
ment la seva pràctica el mateix dia en què s’hagi 
estès l’assentament de presentació, com també, si 
s’escau, la seva denegació. En aquest últim supòsit 
se n’han de motivar suficientment les causes d’im-
pediment, de conformitat amb l’apartat quart de 
l’article 258 de la Llei hipotecària.

4a Si es presenten telemàticament o en paper el 
mateix dia i hora títols relatius a una mateixa finca que 
siguin contradictoris, s’ha de prendre anotació preven-
tiva de cadascun, que indiqui la impossibilitat d’esten-
dre l’assentament sol·licitat. Aquesta anotació preven-
tiva s’ha de comunicar als efectes que els interessats o 
els tribunals decideixin l’ordre de preferència.

4. Els documents presentats per telefax, quan 
la Llei o el Reglament admetin aquest mitjà de pre-
sentació, s’han d’assentar en el Diari de conformitat 
amb la regla general, a excepció dels que es rebin 
fora de les hores d’oficina, que s’han d’assentar el 
dia hàbil següent.

L’assentament de presentació caduca si, en el ter-
mini dels deu dies hàbils següents, no se’n presenta 
al Registre el títol original o la còpia autoritzada.»

SECCIÓ 3a RÈGIM DE RECURSOS I DISCIPLINARI

Article vint-novè. Motius de recurs o petició del quadre 
de substitucions.

Es modifica el paràgraf tercer de l’article 19 bis del text 
refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de 
febrer de 1946, que passa a tenir la redacció següent:

«Si el registrador qualifica negativament el títol, 
sigui totalment o parcialment, dins o fora del termini 
a què es refereix l’article 18 de la Llei, l’interessat pot 
recórrer davant la Direcció General dels Registres i 
del Notariat o bé demanar l’aplicació del quadre de 
substitucions que preveu l’article 275 bis de la Llei.»

Article trentè. Règim jurídic del recurs davant la decisió 
del registrador.

Es modifica l’article 228 del text refós de la Llei hipote-
cària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, que passa 
a tenir la redacció següent:

«Si el registrador es nega a la manifestació dels 
llibres del Registre o a expedir una certificació del 
que hi consti, l’interessat pot recórrer contra la deci-
sió d’aquest davant la Direcció General dels Regis-
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tres i del Notariat, cas en què és aplicable el que 
disposen els articles 327 i 328 de la Llei hipotecària 
quant a la legitimació per recórrer, termini, lloc de 
presentació del recurs, formació de l’expedient i 
contingut de l’informe del registrador, termini de 
resolució i revisió jurisdiccional d’aquesta.»

Article trenta-unè. Tramitació de recursos.

Es modifiquen els paràgrafs primer i tercer de l’article 
66, el paràgraf primer de l’article 324, els paràgrafs pri-
mer, cinquè i desè de l’article 327 i els paràgrafs primer, 
segon i quart de l’article 328, tots del text refós de la Llei 
hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, que 
passen a tenir la redacció següent:

U. El paràgraf primer de l’article 66 passa a tenir la 
redacció següent:

«Els interessats poden reclamar contra l’acord de 
qualificació del registrador pel qual suspèn o denega 
l’assentament sol·licitat. La reclamació es pot iniciar 
davant la Direcció General dels Registres i del Nota-
riat o bé directament davant el jutjat de primera ins-
tància competent. Tanmateix, també poden acudir, si 
volen, als tribunals de justícia per ventilar i conten-
dre entre si sobre la validesa o nul·litat dels mateixos 
títols. En cas que se suspengui la inscripció per faltes 
solucionables del títol i no se’n sol·liciti l’anotació 
preventiva, els interessats poden solucionar les fal-
tes en els seixanta dies que duren els efectes de l’as-
sentament de presentació. Si s’estén l’anotació pre-
ventiva, es pot fer en el temps que aquesta 
subsisteixi, segons l’article 96 d’aquesta Llei.»

Dos. El paràgraf tercer de l’article 66 passa a tenir la 
redacció següent:

«En el cas de recórrer contra la qualificació, tots 
els termes expressats en els dos paràgrafs anteriors 
queden en suspens des del dia en què s’interposi la 
demanda o el recurs fins al dia que es resolgui defi-
nitivament.»

Tres. El paràgraf primer de l’article 324 passa a tenir 
la redacció següent:

«Les qualificacions negatives del registrador 
poden ser objecte de recurs potestatiu davant la 
Direcció General dels Registres i del Notariat en la 
forma i segons els tràmits que preveuen els articles 
següents, o poden ser impugnades directament 
davant els jutjats de la capital de la província a la 
qual pertanyi el lloc on estigui situat l’immoble, i hi 
són aplicables les normes del judici verbal i s’han 
d’observar, en la mesura que hi siguin aplicables, les 
disposicions que conté l’article 328 d’aquesta Llei.»

Quatre. El paràgraf primer de l’article 327 passa a 
tenir la redacció següent:

«El recurs, en cas que el recurrent opti per iniciar-lo 
davant la Direcció General dels Registres i del Notariat, 
s’ha de presentar en el registre que va qualificar per al 
centre directiu esmentat, i s’hi ha d’adjuntar el títol 
objecte de la qualificació, en l’original o per testimoni, 
i una còpia de la qualificació efectuada.»

Cinc. El paràgraf cinquè de l’article 327 passa a tenir 
la redacció següent:

«Si no hi ha presentat recurs el notari autoritza-
dor, l’autoritat judicial o el funcionari que va expedir 
el títol, el registrador, en el termini de cinc dies, ha 
de traslladar-los el recurs perquè, en els cinc dies 
següents a comptar de la seva recepció, hi facin les 
al·legacions que considerin oportunes.»

Sis. El paràgraf desè de l’article 327 passa a tenir la 
redacció següent:

«Publicada en el “Butlletí Oficial de l’Estat” la reso-
lució expressa per la qual s’estima el recurs, té caràc-
ter vinculant per a tots els registradors mentre no 
l’anul·lin els tribunals. La seva anul·lació, una vegada 
ferma, s’ha de publicar de la mateixa manera.»

Set. El paràgraf primer de l’article 328 de la Llei hipo-
tecària passa a tenir la redacció següent:

«Les qualificacions negatives del registrador i, si 
s’escau, les resolucions expresses i presumptes de 
la Direcció General dels Registres i del Notariat en 
matèria del recurs contra la qualificació dels regis-
tradors poden ser objecte de recurs davant els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional civil, i hi són aplica-
bles les normes del judici verbal».

Vuit. El paràgraf segon de l’article 328 passa a tenir 
la redacció següent:

«La demanda s’ha d’interposar dins el termini de 
dos mesos, comptats des de la notificació de la qua-
lificació o, si s’escau, de la resolució dictada per la 
Direcció General o, si es tracta de recursos desesti-
mats per silenci administratiu, en el termini de cinc 
mesos i un dia des de la data d’interposició del 
recurs, davant els jutjats de la capital de la província 
a la qual pertanyi el lloc on estigui situat l’immoble i, 
si s’escau, els de Ceuta o Melilla.»

Nou. El paràgraf quart de l’article 328 passa a tenir la 
redacció següent:

«No tenen legitimació per recórrer contra la 
resolució de la Direcció General el Col·legi de Regis-
tradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, el 
Consell General del Notariat i els col·legis notarials. 
El notari autoritzador del títol o el seu successor en 
el protocol, així com el registrador de la propietat, 
mercantil i de béns mobles la qualificació negativa 
dels quals hagi estat revocada mitjançant resolució 
expressa de la Direcció General dels Registres i del 
Notariat poden recórrer contra la resolució d’aquesta 
quan afecti un dret o interès del qual siguin titulars. 
El jutge que conegui del recurs interposat pot exigir 
al recurrent que presti una caució o fiança per evitar 
qualsevol perjudici a l’atorgant de l’acte o negoci 
jurídic que hagi estat qualificat negativament.»

Article trenta-dosè. Règim disciplinari.

U. Es modifica l’article 313.A).h) del text refós de la 
Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, 
que queda amb la redacció següent:

«h) El retard injustificat i generalitzat en la ins-
cripció dels títols presentats. A aquests efectes, es 
considera generalitzat el retard que afecta un deu 
per cent o més dels títols atenent el nombre dels 
presentats trimestralment.»

Dos. Es modifica l’article 313.B).b) del text refós de la 
Llei hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer de 
1946, que passa a tenir la redacció següent:

«b) La negativa injustificada a prestar funcions 
requerides, així com l’absència injustificada de més 
de dos dies del lloc de residència, sempre que causi 
dany a un tercer; en particular es considera als efec-
tes d’aquesta infracció de negativa injustificada a la 
prestació de funcions requerides, la denegació 
injustificada del registrador a estendre un assenta-
ment de presentació, a inscriure, a expedir nota, a 
motivar les seves actuacions, en particular la seva 
qualificació negativa, a notificar en els termes pre-
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vistos legalment o reglamentàriament, a practicar 
els assentaments o a elevar l’expedient en els termi-
nis i la forma establerts.»

Tres. S’afegeixen dues noves lletres j) i k) a l’article 
313.B) del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel 
Decret de 8 de febrer de 1946, que queden amb la redac-
ció següent:

«j) El retard injustificat en la inscripció dels 
títols presentats.»

«k) L’incompliment i la falta d’obediència a les 
instruccions i resolucions de caràcter vinculant de la 
Direcció General dels Registres i del Notariat, així 
com la falta de respecte o menyspreu a aquest cen-
tre directiu.»

Quatre. Es modifica el primer paràgraf de l’article 
313.C) del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel 
Decret de 8 de febrer de 1946, que queda amb la redacció 
següent:

«C) És infracció disciplinària lleu, si no escau 
qualificar-la de greu o molt greu, l’incompliment 
dels deures i obligacions imposats per la legislació 
registral o, basats en aquesta, per resolució admi-
nistrativa o acord corporatiu. Si es tracta de l’incom-
pliment d’un acord corporatiu és necessari que el 
registrador prèviament hagi estat requerit per a la 
seva observança pel Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils d’Espanya.»

Cinc. Es modifica l’article 43.dos.B).b) de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social, que passa a tenir la redac-
ció següent:

«b) La negativa injustificada a prestar funcions 
requerides així com l’absència injustificada de més de 
dos dies del lloc de residència, sempre que causi dany 
a un tercer; en particular es considera als efectes 
d’aquesta infracció de negativa injustificada a la presta-
ció de funcions requerides, la denegació injustificada 
per part del notari a autoritzar un instrument públic.»

Sis. S’afegeix una nova lletra d) a l’article 43.dos.B).g) 
de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social, amb la redacció següent:

«d) L’incompliment i la falta d’obediència a les 
instruccions i resolucions de caràcter vinculant de la 
Direcció General dels Registres i del Notariat, així 
com la falta de respecte o menyspreu a aquest cen-
tre directiu.»

Set. Es modifica el primer paràgraf de l’article 
43.dos.C) de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i d’ordre social, que queda 
amb la redacció següent:

«C) És infracció disciplinària lleu, si no escau 
qualificar-la de greu o molt greu, l’incompliment 
dels deures i obligacions imposats per la legislació 
registral o, basats en aquesta, per resolució admi-
nistrativa o acord corporatiu. Si es tracta de l’incom-
pliment d’un acord corporatiu, és necessari que el 
notari prèviament hagi estat requerit per a la seva 
observança per l’òrgan corporativament compe-
tent.»

SECCIÓ 4a ALTRES REFORMES EN MATÈRIA DE FE PÚBLICA

Article trenta-tresè. Responsabilitat per errors i omis-
sions en les notes simples informatives.

Es modifica l’apartat cinquè de l’article 222 del text 
refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de 
febrer de 1946, que passa a tenir la redacció següent:

«5. La nota simple informativa té valor pura-
ment informatiu i no dóna fe del contingut dels 
assentaments, sense perjudici de la responsabilitat 
del registrador pels danys ocasionats pels errors i 
les omissions soferts en la seva expedició. Ha de 
reproduir, literal si ho sol·licita l’interessat, o en 
extracte en un altre cas, el contingut dels assenta-
ments vigents relatiu a la finca objecte de manifesta-
ció, on consti, almenys, la identificació d’aquesta, la 
identitat del titular o titulars de drets inscrits sobre 
aquesta i l’extensió, la naturalesa i les limitacions 
d’aquests. Així mateix s’han de fer constar, en tot 
cas, les prohibicions o restriccions que afectin els 
titulars o els drets inscrits.

També es pot lliurar una nota simple relativa a 
determinats aspectes sol·licitats per l’interessat.»

Article trenta-quatrè. Regulació per a la constància 
registral del judici de suficiència notarial.

Es modifica l’apartat segon de l’article 98 de la Llei 
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i d’ordre social, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. La ressenya pel notari de les dades identi-
ficatives del document autèntic i la seva valoració 
de la suficiència de les facultats representatives fan 
fe suficient, per si soles, de la representació acredi-
tada, sota responsabilitat del notari. El registrador 
ha de limitar la seva qualificació a l’existència de la 
ressenya identificativa del document, del judici 
notarial de suficiència i a la congruència d’aquest 
amb el contingut del títol presentat, sense que el 
registrador pugui sol·licitar que se li transcrigui o 
que s’aporti el document del qual neix la represen-
tació.»

CAPÍTOL III

Millora en els tràmits administratius

Article trenta-cinquè.

Es modifica la disposició addicional vuitena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena. Subvencions que 
integren el Programa de cooperació econòmica 
de l’Estat a les inversions de les entitats locals:
Les subvencions que integren el Programa de 

cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de 
les entitats locals, de la mateixa manera que les sub-
vencions que integren plans o instruments similars 
que tinguin per objecte portar a terme funcions d’as-
sistència i cooperació municipal, es regeixen per la 
seva normativa específica, i són d’aplicació supletò-
ria les disposicions d’aquesta Llei.»

Disposició addicional primera. Aranzels notarials i 
registrals per modificació de la denominació en la 
societat nova empresa.

Pel que fa exclusivament a la modificació de la deno-
minació en la societat nova empresa, que preveu l’article 
140 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de res-
ponsabilitat limitada, no es meriten drets aranzelaris 
notarials i registrals, si el canvi de denominació s’efectua 
en el termini de tres mesos des de la constitució.

Mereixen el mateix tractament quant a no-meritació 
de drets aranzelaris notarials i registrals les societats limi-
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tades nova empresa ja constituïdes que efectuïn el canvi 
de denominació en el termini de tres mesos des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició addicional segona. Informació relativa a 
l’aplicació de l’aranzel notarial i registral.

Els notaris i els registradors de la propietat, mercantils 
i de béns mobles han de facilitar informació relativa a 
l’aplicació de l’aranzel notarial i registral, a través del Con-
sell General del Notariat i el Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils, als ministeris de Justícia i d’Econo-
mia i Hisenda.

L’incompliment de l’obligació de facilitar informació 
relativa a l’aplicació de l’aranzel notarial i registral té la 
consideració d’infracció greu.

S’habiliten els ministres d’Economia i Hisenda i de 
Justícia per regular conjuntament per ordre ministerial, a 
proposta dels dos ministeris, els models i procediments 
de remissió d’informació relativa a l’aplicació dels aran-
zels notarial i registral.

Disposició addicional tercera. Cessió d’informació de 
caràcter tributari per mitjans informàtics o telemàtics.

Sempre que en la tramitació d’un procediment admi-
nistratiu sigui necessari obtenir informació de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, s’ha de procedir de la 
manera següent:

a) En els casos en què existeixi una norma amb rang 
de llei que empari la cessió d’informació tributària sense 
necessitat de consentiment de l’interessat, l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària l’ha de facilitar, a instància 
de l’Administració pública que tramita el procediment, 
mitjançant un certificat telemàtic o la transmissió de 
dades, de conformitat amb la normativa reglamentària 
reguladora dels certificats telemàtics i les transmissions 
de dades.

b) Quan la cessió d’informació exigeixi el consenti-
ment de l’interessat, l’Administració pública que tramita 
el procediment ha d’obtenir el consentiment d’aquest per-
què es procedeixi a la cessió de la informació correspo-
nent a través d’una transmissió de dades o d’un certificat 
telemàtic a instància de l’òrgan requeridor, de conformitat 
amb la normativa reglamentària reguladora dels certifi-
cats telemàtics i les transmissions de dades. En cas que 
l’interessat no hi presti el consentiment, l’Administració 
pública que tramita el procediment li ha d’exigir que 
aporti el certificat corresponent de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

Disposició addicional quarta. Sistema de constitució 
telemàtica de la societat limitada nova empresa.

Respecte de la constitució telemàtica de la societat 
limitada nova empresa, els notaris i registradors s’han de 
trametre la informació i documentació necessària per a la 
constitució d’aquest tipus social a través del sistema 
CIRCE mitjançant la utilització de la seva signatura elec-
trònica reconeguda. Així mateix, els notaris i registradors 
han de fer servir aquest sistema d’informació en les rela-
cions telemàtiques que hagin de mantenir amb les admi-
nistracions públiques per a la constitució d’aquest tipus 
societari.

Quant a l’exercici de les altres funcions públiques 
exercides per notaris i registradors, i pel que fa a la incor-
poració de les tècniques electròniques, informàtiques i 
telemàtiques a la seguretat jurídica preventiva, cal atenir-
se al que disposa la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Disposició addicional cinquena. Generació de crèdit 
per al finançament d’actuacions de suport a l’activitat 
industrial i desenvolupament tecnològic a Galícia.

Els ingressos derivats del reintegrament efectiu en 
l’exercici de 2005 de pagaments realitzats en exercicis 
anteriors, amb càrrec al crèdit 20.15.723B.785, no aplicats 
a la seva finalitat, poden generar crèdit, en el dit exercici, 
en la secció 20, programa 422M, servei 16, en un concepte 
de nova creació inclòs a l’article 75, amb destí a l’Institut 
Gallec de Promoció Econòmica (IGAPE), per al finança-
ment d’actuacions de suport a l’activitat industrial i des-
envolupament tecnològic de Galícia.

La competència per autoritzar la generació de crèdit 
correspon al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Les aportacions a favor de l’IGAPE a què es refereix 
aquesta disposició s’han d’instrumentar mitjançant la 
subscripció d’un conveni de col·laboració dels que preveu 
l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Disposició addicional sisena. Regulació de les garanties 
exigides per atorgar un crèdit Fons d’Ajuda al Desen-
volupament (FAD).

Es modifica el punt 2 de l’apartat 2 de la disposició 
addicional vint-i-dosena de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, que queda redactat de la manera següent:

«2. Els crèdits i les línies de finançament con-
cessionals, així com les donacions atorgades a 
estats, institucions públiques estrangeres o 
empreses públiques o privades residents a l’es-
tranger amb càrrec al Fons d’Ajuda al Desenvolu-
pament es destinen al finançament de projectes 
de desenvolupament d’aquests països, per als 
quals el beneficiari adquireixi béns i serveis espa-
nyols, o alternativament de qualsevol procedència 
diferent de l’espanyola quan hi hagi raons, apreci-
ades pel Ministeri d’Economia, que ho justifiquin. 
També es poden posar a disposició dels països 
beneficiaris línies de finançament per impulsar 
l’activitat productiva, en especial, la de petites i 
mitjanes empreses.

En els crèdits atorgats a empreses públiques o 
privades residents a l’estranger és necessari que els 
estats corresponents garanteixin directament l’ope-
ració creditícia.

Excepcionalment, es poden admetre altres 
garanties no sobiranes en operacions de préstec a 
administracions subnacionals o a empreses públi-
ques, d’acord amb els límits i criteris que estableixi 
la Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al Des-
envolupament (CIFAD). Aquestes operacions no 
poden superar anualment en conjunt el 5 per cent de 
l’import màxim d’aprovacions pel Consell de Minis-
tres que estableix el punt tres de la present disposi-
ció addicional i que determina anualment la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat.

Les condicions financeres dels crèdits i les línies 
de finançament concessionals s’han d’establir 
d’acord amb els requisits que disposen l’Acord de 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmics (OCDE) sobre directrius en matèria 
de crèdit a l’exportació amb suport oficial, o els 
altres tractats o acords internacionals que el substi-
tueixin o complementin.

Quan en el país beneficiari s’esdevinguin situa-
cions de guerra, terratrèmols o catàstrofes naturals 
de singular gravetat o altres circumstàncies excepci-
onals, el Govern pot autoritzar la realització de dona-
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cions amb càrrec al Fons d’Ajuda al Desenvolupa-
ment (FAD), sense perjudici del que preveu amb 
caràcter general el número 3 del present apartat dos 
quant a la realització de les donacions per al finança-
ment d’estudis.»

Disposició addicional setena. Modificació de l’article 16 
de la Llei de 8 de juny de 1957, reguladora del Registre 
Civil.

S’afegeixen a l’article 16 de la Llei de 8 de juny de 1957, 
reguladora del Registre Civil, tres nous apartats amb el 
tenor següent:

«3. En els casos d’adopció internacional, 
l’adoptant o els adoptants de comú acord poden 
sol·licitar directament al Registre Civil del seu domi-
cili que s’estengui la inscripció principal de naixe-
ment i la marginal d’adopció, així com l’extensió en 
el foli que llavors correspongui, d’una nova inscrip-
ció de naixement en la qual només han de constar, 
a més de les dades del naixement i del nascut, les 
circumstàncies personals dels pares adoptius, 
l’oportuna referència al matrimoni d’aquests i la 
constància del seu domicili com a lloc de naixement 
de l’adoptat.

4. Igualment, en les inscripcions de naixement 
que siguin conseqüència de l’adquisició de la nacio-
nalitat espanyola per ciutadans el lloc de naixement 
dels quals sigui un país estranger, els interessats 
poden sol·licitar, en el moment d’estendre’s l’acta de 
jurament o promesa de fidelitat al Rei i obediència a 
la Constitució i a les lleis, que s’estengui la inscrip-
ció de naixement en el Registre Civil municipal cor-
responent al domicili on s’hagi instruït l’expedient 
registral oportú.

5. El Registre Civil en què es practiqui la ins-
cripció de naixement ocorregut a l’estranger d’acord 
amb el que disposen els apartats 3 i 4 d’aquest arti-
cle, ha de comunicar aquesta inscripció al Registre 
Civil Central, que segueix sent competent per a tots 
els altres actes d’estat civil que afectin l’inscrit.»

Disposició addicional vuitena. Modificació de l’apartat 
segon de l’article 18 de la Llei de 8 de juny de 1957, 
reguladora del Registre Civil.

L’apartat segon de l’article 18 de la Llei de 8 de juny de 
1957, reguladora del Registre Civil, queda redactat en els 
termes següents:

«També es porten al Registre Civil Central els lli-
bres formats amb els duplicats de les inscripcions 
consulars i de les inscripcions de naixement practi-
cades als registres municipals del domicili d’acord 
amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 16.»

Disposició addicional novena. Règim de concessió de 
beques i ajudes a l’estudi.

Les beques i ajudes a l’estudi que es convoquin amb 
càrrec als pressupostos del Ministeri d’Educació i Ciència 
per seguir estudis reglats i per a les quals no es fixi un 
nombre determinat de beneficiaris, s’han de concedir de 
forma directa, a l’empara del que disposa l’article 22.2.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, als alumnes dels diferents nivells del sistema edu-
catiu, tant universitari com no universitari.

La seva quantia s’ha de fixar en funció dels costos 
concrets que generi l’educació per als estudiants, així 
com de les circumstàncies socioeconòmiques de la seva 
unitat familiar. Les beques s’han de concedir atenent 
l’aprofitament acadèmic, quan sigui procedent, així com 

els nivells de renda i patrimoni de què disposi la unitat 
familiar.

El règim de beques i ajudes a l’estudi a què es refereix 
el present article s’ha de desplegar per reglament mitjan-
çant un reial decret que ha de tenir l’informe favorable del 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional desena. Pla d’acció d’estalvi i efi-
ciència energètica.

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, ha de presentar davant el Congrés 
dels Diputats un pla d’acció d’estalvi i eficiència energè-
tica per als propers anys, amb la col·laboració de les 
comunitats autònomes, en què s’han de preveure mesu-
res i accions adreçades a incentivar la reducció del con-
sum energètic en els principals sectors consumidors i el 
desenvolupament d’activitats en fonts d’energia renova-
bles i de cogeneració.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

1. En particular, queden derogades les normes 
següents:

1.1 El paràgraf sisè de l’article 328 de la Llei hipotecà-
ria.

1.2 L’article 329 de la Llei hipotecària.

2. Queden derogades totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta 
Llei.

Disposició transitòria.

El que preveu la disposició addicional novena de la 
Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de 
tabacs i normativa tributària, és aplicable a totes les 
labors del tabac actualment confiscades o decomissades, 
amb independència de la data de la confiscació o deco-
mís.

Disposició final primera. Títols competencials.

El que disposa el títol I d’aquesta Llei té el caràcter de 
norma bàsica dictada a l’empara de l’article 149.1.13a i 
25a de la Constitució.

El que disposa el títol II d’aquesta Llei té el caràcter de 
legislació d’aplicació general dictada a l’empara de l’arti-
cle 149.1.6a, 8a i 18a.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

S’habilita el Govern per desplegar per reglament el 
que disposa aquesta Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 18 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


