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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5311 Reial decret llei 3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria 

tributària, financera i concursal davant l’evolució de la situació econòmica.

L’evolució de la crisi econòmica global i el seu impacte en l’economia espanyola fan 
necessària una ràpida reacció legislativa per adequar a la nova situació algunes de les 
normes que incideixen directament sobre l’activitat empresarial, així com per seguir impulsant 
la superació de la crisi mitjançant l’enfortiment la competitivitat del nostre model productiu.

En resposta a aquests dos objectius, s’aprova el present Reial decret llei, que afecta 
regulacions sectorials diverses, com ara la tributària, la financera i la concursal.

Amb aquesta norma, el Govern assumeix, a més, diverses iniciatives parlamentàries 
que, en els últims mesos, han promogut la millora de la regulació tributària de les empreses 
més innovadores i, en concret, l’estabilitat dels incentius fiscals a les activitats de R+D+i; 
així com la modificació del tipus d’interès legal del diner i l’interès de demora previstos a la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.

Quant a la matèria tributària, l’actuació ferma i coordinada dels estats i els bancs 
centrals ha contribuït a produir una molt sensible baixada en els índexs que mesuren els 
tipus d’interès del diner, cosa que ha provocat al seu torn que l’interès legal del diner i el 
de demora, establerts a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, 
requereixin un ajust que necessàriament s’ha d’abordar en una norma amb rang de llei. 
Així mateix, es considera necessari suprimir el límit temporal de la deduïbilitat de 
determinades inversions en R+D+i, per reafirmar una de les línies estratègiques d’impuls 
de l’economia i de transició a un patró de creixement més productiu i competitiu.

Igualment, s’aborden dues modificacions puntuals, però també necessàries i urgents, 
en matèria financera, com són l’habilitació del Consorci de Compensació d’Assegurances 
perquè pugui dur a terme activitats de reassegurança del crèdit i la caució, davant les 
dificultats sorgides en el mercat internacional de reassegurances, circumstància que 
incideix molt negativament en les relacions comercials entre empreses. D’altra banda, 
l’experiència en els mercats internacionals fa palesa la necessitat que l’Estat aboni un 
interès de demora en cas que sigui necessari executar els avals atorgats a l’empara del 
Reial decret llei 7/2008, de 13 d’octubre, de mesures urgents en matèria economicofinancera 
en relació amb el Pla d’acció concertada dels països de la zona euro.

Respecte a la legislació concursal, la vigent Llei es va dictar l’any 2003 en un entorn 
econòmic completament diferent de l’actual, i no ha estat fins que la crisi financera 
internacional s’ha traslladat a les empreses quan s’ha pogut comprovar la inadequació 
d’algunes de les seves previsions. Sense perjudici que en el futur sigui necessari revisar 
en profunditat la legislació concursal tenint en compte la intensa experiència viscuda als 
tribunals com a conseqüència de la crisi, en aquest moment és necessari emprendre una 
sèrie de reformes en els aspectes concrets el tractament normatiu dels quals s’ha revelat 
més inconvenient. Les modificacions que conté aquest Decret llei pretenen facilitar el 
refinançament de les empreses que puguin tenir dificultats financeres que no facin ineludible 
una situació d’insolvència, a més d’agilitar els tràmits processals, reduir els costos de la 
tramitació i millorar la posició jurídica dels treballadors d’empreses concursades afectats 
per procediments col·lectius.

És necessari subratllar que les mesures adoptades, fonamentalment en matèria 
concursal, tenen una gran complexitat tècnica, més quan es tracta d’aconseguir la seva 
aplicació sense demora a múltiples processos judicials en curs, caracteritzats per la 
presència de nombroses parts processals, i respecte d’acords financers assolits entre les 
parts sota l’autonomia de la seva voluntat. En aquestes circumstàncies, és imprescindible 
conjugar la necessària seguretat jurídica, que requereixen els agents econòmics per a 
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l’adopció de decisions econòmiques tan rellevants com les concernides en els processos 
concursals, amb la necessitat que es puguin beneficiar immediatament de les possibilitats 
que se’ls obren amb l’entrada en vigor de la present norma. Això justifica plenament no 
només la utilització de la figura del reial decret llei, sinó també el joc de les disposicions 
transitòries que s’hi recullen.

El conjunt de mesures recollides en aquest Reial decret llei s’integra en l’estratègia 
més àmplia ordenada en el Pla espanyol per a l’estímul de l’economia i l’ocupació, amb el 
qual el Govern ha elaborat una resposta global als desafiaments de la crisi econòmica, 
articulada al voltant de diferents eixos d’actuació.

Dins de l’eix financer i pressupostari s’emmarquen tant la reducció de l’interès legal del 
diner i de demora, que ha de redundar en benefici de les empreses, com l’ampliació de 
l’àmbit de cobertura dels avals atorgats per l’Estat a l’interès moratori. A més, en l’eix 
empreses se situa la previsió de reassegurança per part del Consorci de Compensació 
d’Assegurances en el ram de les assegurances de crèdit i caució que, en condicions adverses 
de mercat, ha de contribuir a mantenir l’activitat empresarial en dotar de més seguretat les 
operacions comercials.

Finalment, en l’eix modernització de l’economia s’enquadren l’ampliació de l’horitzó 
dels incentius fiscals a les activitats de R+D+I, dotant-les de més seguretat en la planificació 
dels seus projectes empresarials, i la mateixa reforma de la Llei concursal, que ha de 
permetre als agents econòmics comptar un procediment concursal menys costós i més 
àgil i eficient en els resultats, així com generar incentius per evitar el concurs mitjançant un 
refinançament de les empreses amb el suport dels creditors.

L’extraordinària i urgent necessitat que justifica l’adopció del present Decret llei deriva, com 
ha quedat exposat, de la ràpida evolució de la crisi econòmica, i de la resposta decididament i 
immediatament efectiva que és necessari donar a aquesta per evitar el risc que se n’agreugin 
els efectes i que s’endarrereixi, més enllà de l’inevitable, la seva superació.

En virtut de tot això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda 
i del ministre de Justícia, prèvia deliberació del Consell de Ministres, a la reunió de dia 27 
de març de 2009.

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Mesures en matèria tributària

Article 1. Modificació de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2009.

Es modifica la disposició addicional vint-i-setena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, que queda redactada de la manera 
següent:

«Vint-i-setena. Interès legal del diner.

U. De conformitat amb el que disposa l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de 
juny, sobre modificació del tipus d’interès legal del diner, aquest queda establert en 
el 4 per cent fins al 31 de desembre de l’any 2009.

Dos. Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 
26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és del 5 per cent.»

Article 2. Modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
societats, sobre la renda de no-residents i sobre el patrimoni.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2009, 
s’introdueixen les modificacions següents a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost 
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sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos 
sobre societats, sobre la renda de no-residents i sobre el patrimoni:

U. Es deroga la disposició addicional vint-i-tresena.
Dos. L’apartat 3 de la disposició derogatòria segona queda redactat de la manera 

següent:

«3. Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener 
de 2012, queda derogat l’apartat 2 de l’article 38 del text refós de la Llei de l’impost 
sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.»

Article 3. Modificació del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2009, 
l’apartat 2 de la disposició transitòria vint-i-unena del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les deduccions establertes a l’apartat 2 de l’article 38 d’aquesta Llei, 
pendents d’aplicació al començament del primer període impositiu que s’iniciï a 
partir de l’1 de gener de 2012, es poden aplicar en el termini i amb els requisits 
establerts en el capítol IV del títol VI d’aquesta Llei, segons la redacció vigent a 31 
de desembre de 2011. Aquests requisits també són aplicables per consolidar les 
deduccions practicades en períodes impositius iniciats abans d’aquella data.»

CAPÍTOL II

Mesures en matèria financera

Article 4. Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurança per part del Consorci 
de Compensació d’Assegurances dels riscos de l’assegurança de crèdit assumits per 
les entitats asseguradores privades.

1. El Consorci de Compensació d’Assegurances, amb l’acord previ del seu Consell 
d’Administració adoptat de conformitat amb el que preveuen els articles 3.2 i 5.1.h) del text 
refós del seu Estatut legal, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pot 
acceptar en reassegurança els riscos assumits per les entitats asseguradores privades 
autoritzades per operar en els rams d’assegurança de crèdit i de caució que ho sol·licitin i 
que subscriguin o s’adhereixin al conveni corresponent amb l’esmentada entitat pública 
empresarial. Les condicions bàsiques de la reassegurança acceptat pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances són les següents:

a) Modalitats de la cobertura. El conveni que, si s’escau, se subscrigui ha de preveure les 
modalitats de cobertura, d’entre les comunes en el mercat de reassegurança, que permetin 
complementar amb rapidesa i eficàcia la cobertura directa que les entitats asseguradores d’aquests 
rams ofereixen a les empreses assegurades per aquestes, i que permeti sostenir la cobertura en 
benefici d’aquestes, especialment en els sectors d’activitat més afectats per la crisi.

b) Condicions econòmiques. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha 
d’establir les condicions econòmiques que s’han d’aplicar en la cobertura sobre la base de 
procurar l’equilibri financer del conveni a llarg termini, i preveure, dins d’aquestes condicions, 
la compensació que correspongui per les despeses de gestió en què incorri el Consorci de 
Compensació d’Assegurances.

c) Vigència temporal. La cobertura es pot estendre a les operacions asseguradores 
en vigor a partir del dia 1 de gener de 2009, i se’n preveu la vigència mentre subsisteixin 
les raons d’interès públic i la situació i les circumstàncies del mercat assegurador de crèdit 
que ho justifiquen.

2. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha de portar les operacions que 
dugui a terme a l’empara d’aquest Reial decret llei amb absoluta separació financera i 
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comptable respecte a la resta de les operacions, amb integració, si s’escau, de les 
aportacions que l’Estat realitzi a l’efecte de mantenir l’adequat equilibri tecnicofinancer 
d’aquelles, amb la tramitació prèvia per part del Consorci de Compensació d’Assegurances, 
si és necessari, dels expedients requerits per la normativa pressupostària que resulti 
d’aplicació. Als efectes anteriors, la situació financera i comptable que s’ha de considerar 
és la que resulti al final d’un o, si s’escau, successius períodes triennals a comptar de l’inici 
de les operacions.

A les operacions que el Consorci realitzi a l’empara de la present norma, els és aplicable 
el règim de constitució de les provisions tècniques previst en el Reial decret 2013/1997, de 
26 de desembre, i es considera, com a límit aplicable a la reserva d’estabilització d’aquestes 
operacions, als efectes del que preveu l’apartat 1 de l’article 3 de l’esmentada disposició, 
l’equivalent al previst a la lletra a) de l’esmentat apartat.

Article 5. Modificació del Reial decret llei 7/2008, de 13 d’octubre, de mesures urgents 
en matèria economicofinancera en relació amb el Pla d’acció concertada dels països 
de la zona euro.

S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 1, Autorització per a l’atorgament d’avals a 
operacions de finançament, amb la redacció següent:

«Si es produeix l’execució de l’aval, sempre que aquesta s’insti dins els 5 dies 
naturals següents a la data de venciment de l’obligació garantida, l’Estat ha de 
satisfer una compensació als titulars legítims dels valors garantits, sense perjudici 
de les quantitats que hagi d’abonar en virtut de l’aval. L’import d’aquesta compensació 
és el resultant d’aplicar al pagament en què consisteixi l’execució de l’aval el tipus 
d’interès euro OverNight Index Average publicat pel Banc d’Espanya o el que, si 
s’escau, determini el ministre d’Economia i Hisenda, del dia del venciment de 
l’obligació garantida pel nombre de dies que transcorrin entre aquesta data i la de 
pagament efectiu per l’avalista, sobre la base d’un any de 360 dies.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda a establir les condicions i el 
procediment per fer efectiva aquesta compensació.

S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera a dur a terme els 
pagaments corresponents a aquesta compensació mitjançant operacions de 
tresoreria amb càrrec al concepte específic que es creï amb aquesta finalitat.

Amb posterioritat a la seva realització, la Direcció General del Tresor i Política 
Financera ha de procedir a l’aplicació al pressupost de despeses dels pagaments 
realitzats en l’exercici. Els pagaments efectuats el mes de desembre de cada any 
s’han d’aplicar al pressupost de despeses el trimestre immediatament següent.»

CAPÍTOL III

Mesures en matèria concursal

Article 6. Publicitat del concurs.

U. L’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«1. El deutor pot plantejar una qüestió de competència territorial per declinatòria 
dins els cinc dies següents a aquell en què se l’hagi citat. També la poden plantejar 
els altres legitimats per sol·licitar la declaració de concurs, en el termini de 10 dies 
des de la publicació ordenada en el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 23.»

Dos. L’apartat 4 de l’article 20 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«4. El termini per interposar el recurs de reposició i per preparar el recurs 
d’apel·lació compta, respecte a les parts que hagin comparegut, des de la notificació 
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de la interlocutòria, i, respecte als altres legitimats, des de la publicació ordenada en 
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 23.»

Tres. El número 5è de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, queda redactat de la manera següent:

«5è La crida als creditors perquè posin en coneixement de l’administració 
concursal l’existència dels seus crèdits, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
a la publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat” de la interlocutòria de declaració de 
concurs, de conformitat amb el que disposa l’article 23.»

Quatre. El paràgraf primer de l’apartat 5 de l’article 21 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, té la redacció següent:

«5. La interlocutòria s’ha de notificar a les parts que hagin comparegut. Si el deutor 
no ha comparegut, la publicació que preveu l’article 23 produeix, respecte d’aquell, els 
efectes de notificació de la interlocutòria.»

Cinc. L’article 23 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció següent:

«1. La publicitat de la declaració de concurs, així com de les altres notificacions, 
comunicacions i tràmits del procediment, s’ha de fer preferentment per mitjans 
telemàtics, informàtics i electrònics, en la forma que es determini per reglament, 
garantint la seguretat i la integritat de les comunicacions.

L’extracte de la declaració de concurs s’ha de publicar, amb la màxima urgència 
i de manera gratuïta, al “Butlletí Oficial de l’Estat”, i ha de contenir únicament les 
dades indispensables per a la identificació del concursat, incloent-hi el NIF, el jutjat 
competent, el número de les actuacions, el termini establert per a la comunicació 
dels crèdits, el règim de suspensió o intervenció de facultats del concursat i l’adreça 
electrònica del Registre públic concursal on es publicaran les resolucions que portin 
causa del concurs.

2. A la mateixa interlocutòria de declaració del concurs o en una resolució 
posterior, el jutge, d’ofici o a instància d’interessat, pot acordar qualsevol publicitat 
complementària que consideri imprescindible per a la difusió efectiva dels actes del 
concurs.

3. El trasllat dels oficis amb els edictes s’ha de dur a terme preferentment per 
via telemàtica des del jutjat als mitjans de publicitat corresponents.

Excepcionalment, i si el que preveu el paràgraf anterior no és possible, els oficis 
amb els edictes s’han de lliurar al procurador del sol·licitant del concurs, el qual els 
ha de remetre immediatament als mitjans de publicitat corresponents.

Si el sol·licitant del concurs és una Administració pública que actua representada 
i defensada pels serveis jurídics, el trasllat de l’ofici s’ha de fer directament pel jutjat 
als mitjans de publicitat.

4. Les altres resolucions que, de conformitat amb aquesta Llei, hagin de ser 
publicades per mitjà d’edictes, ho han de ser en el Registre públic concursal, i al 
tauler d’anuncis del jutjat.

5. La interlocutòria de declaració del concurs, així com la resta de resolucions 
concursals que de conformitat amb les disposicions d’aquesta Llei han de ser objecte 
de publicitat, s’han d’inserir en el Registre públic concursal, d’acord amb el 
procediment que s’estableixi per reglament.»

Sis. L’article 24 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda redactat de la 
manera següent:

«1. Si el deutor és una persona natural, s’han d’inscriure, preferentment per 
mitjans telemàtics, en el Registre civil la declaració de concurs, la intervenció o, si 
s’escau, la suspensió de les seves facultats d’administració i disposició, així com el 
nomenament dels administradors concursals.
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2. Si el deutor és subjecte inscriptible en el Registre mercantil, s’hi han 
d’inscriure, preferentment per mitjans telemàtics, les mateixes circumstàncies 
expressades a l’apartat anterior, i s’ha de practicar prèviament la inscripció del 
subjecte quan aquesta no consti.

3. Si es tracta de persones jurídiques no inscriptibles en el Registre mercantil 
i que constin en un altre registre públic, el jutge ha de manar inscriure-hi, preferentment 
per mitjans telemàtics, les mateixes circumstàncies.

4. Si el deutor té béns o drets inscrits en registres públics, s’han d’anotar 
preventivament en el foli corresponent a cadascun d’aquests la intervenció o, si 
s’escau, la suspensió de les seves facultats d’administració i disposició, fent-hi 
constar la data, i el nomenament dels administradors concursals. Practicada 
l’anotació preventiva, no s’hi poden anotar respecte als béns o drets més 
embargaments o segrestos posteriors a la declaració de concurs que els acordats 
pel jutge d’aquest, llevat del que estableix l’apartat 1 de l’article 55 d’aquesta Llei.

5. El trasllat dels oficis amb els edictes s’ha de fer preferentment per via 
telemàtica des del jutjat als registres corresponents.

Excepcionalment, i si el que preveu el paràgraf anterior no és possible, els oficis 
amb els edictes s’han de lliurar al procurador del sol·licitant del concurs, amb els 
manaments necessaris per a la pràctica immediata dels assentaments registrals 
previstos en aquest article. Mentre no sigui ferma, la interlocutòria de declaració de 
concurs ha de ser objecte d’anotació preventiva en els registres corresponents.

Si el sol·licitant del concurs és una Administració pública que actua representada 
i defensada pels seus serveis jurídics, el trasllat de l’ofici l’ha de fer directament el 
jutjat als registres corresponents.»

Set. El paràgraf segon de l’apartat 4 de l’article 40 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, té la redacció següent:

«El canvi de les situacions d’intervenció o de suspensió i la consegüent 
modificació de les facultats de l’administració concursal se sotmeten al règim de 
publicitat dels articles 23 i 24.»

Vuit. L’apartat 1 de l’article 140 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«1. Qualsevol creditor que consideri incomplert el conveni en el que l’afecti pot 
sol·licitar al jutge la declaració d’incompliment. L’acció es pot exercir des que es 
produeix l’incompliment i caduca al cap de dos mesos a comptar de la publicació de 
la interlocutòria de compliment a què es refereix l’article anterior.»

Nou. L’apartat 2 de l’article 175 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«2. Els interessats es poden personar i ser part en la secció en el termini de 15 
dies a comptar de la publicació prevista a l’article anterior.»

Deu. La rúbrica del capítol V del títol VIII de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
té el tenor següent:

«Capítol V. Registre públic concursal.»

Onze. L’article 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«Article 198. Registre públic concursal.

El Registre públic concursal és accessible de manera gratuïta a Internet i publica 
totes les resolucions concursals que requereixin ser-ho de conformitat a les 
disposicions d’aquesta Llei.

També són objecte de publicació les resolucions dictades en procediments 
concursals que declarin concursats culpables i acordin la designació o inhabilitació 
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dels administradors concursals, així com les altres resolucions concursals inscriptibles 
en el Registre mercantil.»

Article 7. Administració concursal.

U. L’apartat 4 de l’article 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«4. Quan el creditor designat administrador concursal sigui una Administració 
pública o una entitat de dret públic vinculada o que en depengui, la designació del 
professional pot recaure en qualsevol funcionari amb titulació de llicenciat en àrees 
econòmiques o jurídiques. La intervenció d’aquests funcionaris no dóna lloc a cap 
retribució amb càrrec a la massa del concurs, i el seu règim de responsabilitat és 
l’específic de la legislació administrativa.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«2. La retribució de l’administració concursal es determina mitjançant un 
aranzel que s’aprova per reglament i que ha d’atendre la quantia de l’actiu i del 
passiu, el caràcter ordinari o abreujat del procediment, l’acumulació de concursos i 
la previsible complexitat del concurs.

L’aranzel s’ha d’ajustar necessàriament a les regles següents:

a) Exclusivitat. Els administradors concursals només poden percebre per la 
seva intervenció en el concurs les quantitats que resultin de l’aplicació de l’aranzel.

b) Identitat. La participació en la retribució ha de ser idèntica per als 
administradors concursals que tinguin la condició de professionals i de doble quantia 
que la de l’administrador concursal creditor quan es tracti d’una persona natural i no 
designi cap professional que actuï en representació seva de conformitat amb el que 
preveu l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 27.

c) Limitació. L’administració concursal no pot ser retribuïda per damunt de la 
quantitat màxima que es fixi per reglament per al conjunt del concurs.

d) Efectivitat. En els concursos en què la massa sigui insuficient, es garanteix 
el pagament d’un mínim retributiu establert per reglament, mitjançant un compte de 
garantia aranzelària que es dota amb aportacions obligatòries dels administradors 
concursals. Aquestes dotacions s’han de detraure de les retribucions que efectivament 
percebin els administradors concursals en els concursos en què actuïn en el 
percentatge que es determini per reglament.»

Tres. Els apartats 2 i 3 de l’article 83 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
queden redactats de la manera següent:

«2. És aplicable als experts independents el règim d’incapacitats, 
incompatibilitats, prohibicions, recusació i responsabilitat establert per als 
administradors concursals i els seus representants.

3. Els informes emesos pels experts i el detall dels honoraris meritats, que són 
amb càrrec a la retribució de l’administració concursal, s’han d’adjuntar a 
l’inventari.»

Quatre. L’apartat 5 de l’article 184 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«5. Els administradors concursals han de ser escoltats sempre sense necessitat 
de compareixença en la forma escaient, però quan intervinguin en recursos o 
incidents, ho han de fer assistits d’un lletrat. La direcció tècnica d’aquests recursos 
i incidents s’entén inclosa en les funcions del lletrat membre de l’administració 
concursal.»
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Article 8. Reintegració de la massa i acords de refinançament.

U. S’introdueix un nou apartat, el 6, a l’article 28 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, amb el tenor següent:

«6. No pot ser nomenat administrador concursal qui, com a expert independent, 
hagi emès l’informe a què es refereix la lletra b) de l’apartat 2 de la disposició 
addicional quarta d’aquesta Llei en relació amb un acord de refinançament que hagi 
assolit el deutor abans de la declaració de concurs.»

Dos. L’apartat 5 de l’article 71 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«5. En cap cas poden ser objecte de rescissió:

1r Els actes ordinaris de l’activitat professional o empresarial del deutor 
realitzats en condicions normals.

2n Els actes compresos en l’àmbit de lleis especials reguladores dels sistemes 
de pagaments i compensació i liquidació de valors i instruments derivats.

3r Les garanties constituïdes a favor dels crèdits de dret públic i a favor del 
Fons de Garantia Salarial en els acords o convenis de recuperació previstos a la 
normativa específica.»

Tres. S’introdueix una nova disposició addicional quarta a la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal:

«Disposició addicional quarta. Acords de refinançament.

1. Als efectes d’aquesta disposició, tenen la consideració d’acords de 
refinançament els assolits pel deutor en virtut dels quals es procedeixi almenys a 
l’ampliació significativa del crèdit disponible o a la modificació de les seves 
obligacions, o bé mitjançant la pròrroga del termini de venciment, o bé mitjançant 
l’establiment d’altres contretes en substitució d’aquelles. Els acords han de 
respondre, en tot cas, a un pla de viabilitat que permeti la continuïtat de l’activitat del 
deutor a curt i a mitjà termini.

2. En cas de concurs, els acords de refinançament a què es refereix l’apartat 
anterior, i els negocis, actes i pagaments realitzats i les garanties constituïdes en 
execució dels acords, no estan subjectes a la rescissió prevista a l’article 71.1 
d’aquesta Llei sempre que compleixin els requisits següents:

a) Que l’acord sigui subscrit per creditors els crèdits dels quals representin 
almenys tres cinquens del passiu del deutor en la data d’adopció de l’acord de 
refinançament.

b) Que emeti informe sobre l’acord un expert independent designat pel registrador 
mercantil del domicili del deutor de conformitat amb el procediment establert en els 
articles 338 i següents del Reglament del Registre mercantil. L’informe de l’expert ha 
de contenir un judici tècnic sobre la suficiència de la informació proporcionada pel 
deutor, sobre el caràcter raonable i realitzable del pla en les condicions definides a 
l’apartat 1, i sobre la proporcionalitat de les garanties de conformitat amb les condicions 
normals de mercat en el moment de la signatura de l’acord.

c) Que l’acord es formalitzi en un instrument públic, al qual s’han d’adjuntar 
tots els documents que en justifiquin el contingut i el compliment dels requisits 
anteriors.

3. Declarat el concurs, només l’administració concursal està legitimada per a 
l’exercici de les accions d’impugnació contra aquests acords.»

Quatre. La lletra a) de l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal, queda redactada de la manera següent:

«a) Articles 10, 14 i 15 de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del 
mercat hipotecari, així com les normes reguladores d’altres valors o instruments als 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 78  Dimarts 31 de març de 2009  Secc. I. Pàg. 9

quals legalment s’atribueixi el mateix règim de solvència que l’aplicable a les cèdules 
hipotecàries.»

Article 9. Reconeixement i subordinació de crèdits.

U. L’apartat 2 de l’article 87 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda redactat 
de la manera següent:

«2. Als crèdits de dret públic de les administracions públiques i els seus 
organismes públics recorreguts en via administrativa o jurisdiccional, tot i que la 
seva executivitat estigui cautelarment suspesa, els és aplicable el que disposa 
l’apartat anterior.

En canvi, els crèdits de dret públic de les administracions públiques i els seus 
organismes públics que resultin de procediments de comprovació o inspecció es 
reconeixen com a contingents fins a la seva quantificació, a partir de la qual tenen el 
caràcter que els correspongui d’acord amb la seva naturalesa sense que sigui 
possible la seva subordinació per comunicació tardana. Igualment, en el cas que no 
hi hagi liquidació administrativa, es classifiquen com a contingents fins al seu 
reconeixement per sentència judicial, les quantitats defraudades a la Hisenda 
Pública i a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de l’admissió a tràmit de 
la querella o denúncia.»

Dos. L’apartat 6 de l’article 87 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«6. Els crèdits en els quals el creditor gaudeixi de fiança de tercer es reconeixen 
pel seu import sense cap limitació i sense perjudici de la substitució del titular del 
crèdit en cas de pagament pel fiador. Sempre que es produeixi la subrogació per 
pagament, en la qualificació d’aquests crèdits s’ha d’optar per la que resulti menys 
costosa per al concurs entre les que corresponguin al creditor o al fiador.»

Tres. S’afegeix un nou número, el 7è a l’article 92 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal:

«7è Els crèdits derivats dels contractes amb obligacions recíproques a què es 
refereixen els articles 61, 62, 68 i 69, quan el jutge constati, amb l’informe previ de 
l’administració concursal, que el creditor obstaculitza de manera reiterada el 
compliment del contracte en perjudici de l’interès del concurs.»

Quatre. El número 1r de l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, té la redacció següent:

«1r Els socis que de conformitat amb la llei siguin personalment i il·limitadament 
responsables dels deutes socials i aquells altres que, en el moment del naixement 
del dret de crèdit, siguin titulars d’un 5 %, com a mínim, del capital social, si la 
societat declarada en concurs té valors admesos a negociació en un mercat 
secundari oficial, o un 10 % si no en té.»

Cinc. El número 3r de l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, queda redactat de la manera següent:

«3r Les societats que formin part del mateix grup que la societat declarada en 
concurs i els seus socis, sempre que aquests reuneixin les mateixes condicions que 
al número 1r d’aquest apartat.»

Article 10. Conveni.

U. S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 5 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
amb la redacció següent:

«3. El deure de sol·licitar la declaració de concurs no és exigible al deutor que, 
en estat d’insolvència actual, hagi iniciat negociacions per obtenir adhesions a una 
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proposta anticipada de conveni i, dins el termini establert a l’apartat 1 d’aquest 
article, ho posi en coneixement del jutjat competent per a la seva declaració de 
concurs. Transcorreguts tres mesos de la comunicació al jutjat, el deutor, hagi 
aconseguit o no les adhesions necessàries per a l’admissió a tràmit de la proposta 
anticipada de conveni, ha de sol·licitar la declaració de concurs dins del mes 
següent.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«3. Per al cas en què el deutor hagi dut a terme la comunicació de l’article 5.3, 
les sol·licituds que es presentin amb posterioritat només s’han de proveir quan hagi 
vençut el termini d’un mes previst a l’article esmentat si el deutor no ha presentat la 
sol·licitud de concurs. Si el deutor presenta una sol·licitud de concurs dins aquest 
termini s’ha de tramitar en primer lloc de conformitat amb l’article 14. Declarat el 
concurs, les sol·licituds presentades prèviament i les que es presentin amb 
posterioritat s’han d’adjuntar a les actuacions, i es considera que els sol·licitants hi 
han comparegut.»

Tres. S’introdueix un nou paràgraf, el 2n, a l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal, amb el tenor següent:

«1. El concurs de creditors té la consideració de voluntari quan la primera de 
les sol·licituds presentades hagi estat la del mateix deutor. En els altres casos, el 
concurs es considera necessari.

Als efectes d’aquest article, la sol·licitud del deutor realitzada dins el termini de 
l’article 5.3 s’entén presentada quan ho va ser la comunicació prevista en aquest 
article.»

Quatre. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 100 de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal, queda redactat de la manera següent:

«Excepcionalment, quan es tracti del concurs d’empreses l’activitat de les quals 
pugui tenir especial transcendència per a l’economia, sempre que ho prevegi el pla 
de viabilitat que es presenti, el jutge del concurs, a sol·licitud de part, pot autoritzar 
motivadament la superació dels límits esmentats.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 105 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«1. No pot presentar una proposta anticipada de conveni el concursat que 
estigui en algun dels casos següents:

1r Haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte contra el patrimoni, 
contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda pública, la 
Seguretat Social o contra els drets dels treballadors. En cas que el deutor sigui una 
persona jurídica, s’ha de donar aquesta causa de prohibició si ha estat condemnat 
per qualsevol d’aquests delictes algun dels seus administradors o liquidadors, o dels 
qui ho hagin estat en els tres anys anteriors a la presentació de la proposta de 
conveni.

2n Haver incomplert en algun dels tres últims exercicis l’obligació del dipòsit 
dels comptes anuals.»

Sis. L’apartat 1 de l’article 106 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«1. Per a la seva admissió a tràmit, la proposta ha d’anar acompanyada 
d’adhesions de creditors de qualsevol classe, prestades en la forma establerta en 
aquesta Llei i els crèdits dels quals superin la cinquena part del passiu presentat pel 
deutor. Quan la proposta es presenti amb la mateixa sol·licitud de concurs voluntari, 
és suficient que les adhesions assoleixin la desena part del mateix passiu.»
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Set. El paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 111 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, té la redacció següent:

«2. La interlocutòria ha d’ordenar que es convoqui la junta de creditors d’acord 
amb el que estableix l’article 23, i fixar el lloc, el dia i l’hora de la reunió. A la notificació 
de la convocatòria s’ha d’expressar als creditors que es poden adherir a la proposta 
de conveni en els termes de l’article 115.3.

No obstant això, quan el nombre de creditors excedeixi els 300 la interlocutòria 
pot acordar la tramitació escrita del conveni i fixar la data límit per presentar 
adhesions o vots en contra en la forma establerta a l’article 103 i 115 bis.»

Vuit. S’introdueix un nou article 115 bis a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
amb la redacció següent:

«Article 115 bis Tramitació escrita del conveni.

Per a la tramitació escrita que preveu l’apartat segon de l’article 111, s’han de 
tenir en compte les regles següents:

1. La interlocutòria que acordi la tramitació escrita del conveni ha d’assenyalar 
la data límit per a la presentació d’adhesions o de vots en contra a les diferents 
propostes de conveni. Aquest termini és de noranta dies comptats des de la data de 
la interlocutòria.

2. Acordada la tramitació escrita, només es poden presentar propostes de 
conveni de conformitat amb l’apartat segon de l’article 113 fins als seixanta dies 
anteriors al venciment del termini previst a la regla anterior. Des que quedi de 
manifest l’escrit d’avaluació a la secretaria del jutjat, s’admeten adhesions o vots en 
contra de creditors a la nova proposta de conveni fins a la conclusió del termini que 
preveu la regla primera.

3. Les adhesions, la seva revocació o vots en contra a les propostes de conveni 
s’han d’emetre en la forma prevista a l’article 103. Per a la vàlida revocació de les 
adhesions o vots en contra emesos han de constar a les actuacions la revocació en 
el termini previst a la regla primera.

4. Per a la determinació dels drets de vot en la tramitació escrita s’ha de tenir 
en compte el que disposen els articles 122 a 125 d’aquesta Llei. Per verificar les 
adhesions, s’ha de seguir l’ordre previst a l’apartat segon de l’article 121. Assolida la 
majoria legalment exigida en una proposta, no és procedent la comprovació de les 
restants.

5. Dins els deu dies següents a aquell en què hagi finalitzat el termini de 
presentació d’adhesions, el jutge ha de verificar si la proposta de conveni presentat 
obté la majoria legalment exigida i ha de proclamar el resultat mitjançant una 
provisió.

6. Si la majoria resulta obtinguda, el jutge, dins els cinc dies següents al 
venciment del termini d’oposició a l’aprovació judicial del conveni que preveu l’apartat 
1 de l’article 128, ha de dictar sentència aprovatòria, llevat que s’hagi formulat 
oposició al conveni o aquest sigui rebutjat d’ofici pel jutge, segons el que disposen 
els articles 128 a 132.»

Nou. L’article 124 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«Article 124. Majories necessàries per a l’acceptació de propostes de conveni.

Perquè es consideri acceptada per la junta una proposta de conveni, és necessari 
el vot favorable de, com a mínim, la meitat del passiu ordinari del concurs.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la proposta consisteixi en el 
pagament íntegre dels crèdits ordinaris en un termini no superior a tres anys o en el 
pagament immediat dels crèdits ordinaris vençuts amb quitança inferior al vint per 
cent, és suficient que hi voti a favor una part del passiu ordinari superior a la que hi 
voti en contra. A aquests efectes, en els supòsits de tramitació escrita, els creditors 
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contraris a aquestes propostes han de manifestar, si s’escau, el seu vot en contra 
amb els mateixos requisits previstos per a les adhesions a l’article 103 i en els 
terminis dels articles 108 i 115 bis d’aquesta Llei.

Als efectes del còmput de les majories en cada votació, es consideren inclosos 
en el passiu ordinari del concurs els creditors privilegiats que votin a favor de la 
proposta.»

Deu. L’article 128 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«Article 128. Oposició a l’aprovació del conveni.

1. Es pot formular oposició a l’aprovació judicial del conveni en el termini de 
deu dies, comptat des de l’endemà de la data en què el jutge hagi verificat que les 
adhesions presentades tenen la majoria legal per a l’acceptació del conveni, en el 
cas de proposta anticipada o tramitació escrita, o des de la data de conclusió de la 
junta, en cas que en aquesta s’accepti una proposta de conveni.

Estan activament legitimats per formular l’oposició l’administració concursal, els 
creditors no assistents a la junta, els que hi hagin estat il·legítimament privats del vot 
i els que hagin votat en contra de la proposta de conveni acceptada per majoria, així 
com, en cas de proposta anticipada de conveni o tramitació escrita, els qui no s’hi 
hagin adherit.

L’oposició només es pot fonamentar en la infracció de les normes que aquesta 
Llei estableix sobre el contingut del conveni, la forma i el contingut de les adhesions, 
les regles sobre tramitació escrita, la constitució de la junta o la seva celebració.

Es consideren inclosos entre els motius d’infracció legal a què es refereix el 
paràgraf anterior els supòsits en què l’adhesió o adhesions decisives per a l’aprovació 
d’una proposta anticipada de conveni o tramitació escrita, o, si s’escau, el vot o vots 
decisius per a l’acceptació del conveni per la junta, hagin estat emesos per qui no 
sigui titular legítim del crèdit o obtinguts mitjançant maniobres que afectin la paritat 
de tracte entre els creditors ordinaris.

2. L’administració concursal i els creditors esmentats a l’apartat anterior que, 
individualment o agrupats, siguin titulars, almenys, del cinc per cent dels crèdits 
ordinaris poden a més oposar-se a l’aprovació judicial del conveni quan el seu 
compliment sigui objectivament inviable.

3. Dins el mateix termini, el concursat que no hagi formulat la proposta de 
conveni acceptada per la junta ni li hagi donat la conformitat es pot oposar a 
l’aprovació del conveni per qualsevol de les causes previstes a l’apartat 1 o sol·licitar 
l’obertura de la fase de liquidació. Altrament, està subjecte al conveni que sigui 
aprovat.

4. Excepte en el cas previst a l’últim paràgraf de l’apartat 1, no pot formular 
oposició fonamentada en infracció legal en la constitució o en la celebració de la 
junta qui, havent-hi assistit, no l’hagi denunciat en el moment de la seva comissió, 
o, si és anterior a la constitució de la junta, en el de declarar-se constituïda.»

Onze. L’article 129 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«Article 129. Tramitació de l’oposició.

1. L’oposició s’ha de ventilar per les vies de l’incident concursal i s’ha de 
resoldre mitjançant sentència que aprovi o rebutgi el conveni acceptat, sense que 
en cap cas el pugui modificar, encara que sí fixar-ne la correcta interpretació quan 
sigui necessari per resoldre sobre l’oposició formulada. En tot cas, el jutge pot 
solucionar errors materials o de càlcul.

2. Si la sentència considera l’oposició per infracció legal en la constitució o en 
la celebració de la junta, el jutge ha de convocar una nova junta amb els mateixos 
requisits de publicitat i antelació establerts a l’apartat 2 de l’article 111, que s’ha de 
celebrar dins el mes següent a la data de la sentència.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 78  Dimarts 31 de març de 2009  Secc. I. Pàg. 13

En aquesta junta s’ha de sotmetre a deliberació i vot la proposta de conveni que 
hagi obtingut majoria a l’anterior i, si resulta rebutjada, s’han de sotmetre, per l’ordre 
establert a l’apartat 2 de l’article 121, totes les altres propostes admeses a tràmit.

Si la sentència considera l’oposició per infracció legal en la tramitació escrita, el 
jutge pot convocar la junta en els termes anteriors o acordar una nova tramitació 
escrita per un termini no superior a trenta dies des de la data de la sentència.

3. La sentència que estimi l’oposició per infracció legal en el contingut del 
conveni o inviabilitat objectiva del seu compliment ha de declarar rebutjat el conveni. 
Contra aquesta es pot presentar recurs d’apel·lació.

4. El jutge, en admetre a tràmit l’oposició i citar les altres parts perquè contestin, 
pot prendre totes les mesures cautelars que siguin procedents per evitar que la 
demora derivada de la tramitació de l’oposició impedeixi, per si mateixa, el compliment 
futur del conveni acceptat, en cas que es desestimi l’oposició. Entre aquestes 
mesures cautelars pot acordar que s’iniciï el compliment del conveni acceptat, sota 
les condicions provisionals que determini.

Dotze. El número 2n de l’apartat 1 de l’article 143 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, té la redacció següent:

«2n Si no s’ha acceptat en junta de creditors, o en la tramitació escrita del 
conveni, cap proposta de conveni.»

Article 11. Liquidació anticipada.

U. S’introdueix un nou article 142 bis a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, amb 
la redacció següent:

«Article 142 bis. Liquidació anticipada.

1. El deutor pot presentar una proposta anticipada de liquidació per a la 
realització de la massa activa fins als quinze dies següents a la presentació de 
l’informe previst a l’article 75.

El jutge ha de traslladar la proposta anticipada de liquidació a l’Administració 
concursal perquè procedeixi a avaluar-la o formuli propostes de modificació. Els escrits 
d’avaluació o modificació emesos abans de la presentació de l’informe de l’administració 
concursal s’hi han d’adjuntar, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 75.

Si la proposta anticipada de liquidació es presenta una vegada emès l’informe, 
el jutge ha de traslladar-la a l’administració concursal perquè en un termini no 
superior a deu dies procedeixi a la seva avaluació o proposta de modificació. Aquest 
escrit i la proposta anticipada de liquidació s’han de notificar en la forma que preveu 
l’apartat segon de l’article 95.

Les parts personades i altres interessats poden formular observacions a la 
proposta anticipada de liquidació en el termini i les condicions que estableix l’apartat 
primer de l’article 96.

2. El jutge, a la vista de les observacions o propostes formulades, tenint en 
compte el que disposa l’article 149 i els interessos del concurs, ha de resoldre 
mitjançant interlocutòria rebutjar o aprovar la liquidació anticipada, o bé en els 
termes proposats o bé introduint-hi modificacions. La interlocutòria que aprovi el pla 
de liquidació ha d’acordar l’obertura de la fase de liquidació, a la qual s’ha de donar 
la publicitat prevista a l’article 144, es produiran els efectes propis d’aquesta i es 
deixaran sense efecte les propostes de conveni que hagin estat admeses. Contra 
aquesta interlocutòria es pot interposar recurs d’apel·lació amb els efectes previstos 
a l’article 98.

El pagament als creditors s’ha d’efectuar en els termes del que estableix la 
secció 4a del capítol II del títol V d’aquesta Llei. El jutge pot autoritzar el pagament 
dels crèdits sense esperar a la conclusió de les impugnacions promogudes, i ha 
d’adoptar les mesures cautelars que consideri oportunes en cada cas per assegurar 
la seva efectivitat i la dels crèdits contra la massa de previsible generació.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 78  Dimarts 31 de març de 2009  Secc. I. Pàg. 14

Dos. Es modifica la redacció del número 3 de l’apartat segon de l’article 75 de la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, concursal, que té la redacció següent:

«3r Si s’escau, l’escrit d’avaluació de les propostes de conveni o anticipada de 
liquidació que s’hagi presentat.»

Article 12. Normes processals.

U. L’apartat 1 de l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la redacció 
següent:

«1. Els expedients de modificació substancial de les condicions de treball i de 
suspensió o extinció col·lectiva de les relacions laborals, una vegada declarat el 
concurs, s’han de tramitar davant del jutge del concurs per les regles establertes en 
el present article.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«3. L’adopció de les mesures previstes a l’apartat anterior només es pot 
sol·licitar al jutge del concurs una vegada emès per l’administració concursal l’informe 
a què es refereix el capítol I del títol IV d’aquesta Llei, llevat que s’estimi que la 
demora en l’aplicació de les mesures col·lectives preteses pot comprometre 
greument la viabilitat futura de l’empresa i de l’ocupació o causar un greu perjudici 
als treballadors, cas en què, amb l’acreditació d’aquesta circumstància, es pot fer la 
petició al jutge en qualsevol moment processal des de la declaració de concurs.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 95 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
sense contingut.

Quatre. L’apartat 2 de l’article 95 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«2. La presentació al jutge de l’informe de l’administració concursal i de la 
documentació complementària s’ha de notificar als qui s’hagin personat en el 
concurs en el domicili assenyalat als efectes de notificacions i s’ha de publicar al 
Registre públic concursal, i al tauler d’anuncis del jutjat.»

Cinc. L’apartat 3 de l’article 95 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, té la 
redacció següent:

«3. El jutge pot acordar, d’ofici o a instància de l’interessat, qualsevol publicitat 
complementària que consideri imprescindible, en mitjans oficials o privats.»

Sis. L’apartat 1 de l’article 96 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda redactat 
en els termes següents:

«1. Les parts personades poden impugnar l’inventari i la llista de creditors, dins 
el termini de deu dies a comptar de la notificació a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article anterior, per a la qual cosa se’n pot obtenir una còpia a costa seva. Per als 
altres interessats, el termini de deu dies es computa des de l’última publicació de les 
previstes a l’article anterior.»

Set. S’introdueix un nou paràgraf, el segon, a l’article 98 de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal:

«Aquesta resolució és apel·lable i té la consideració d’apel·lació més pròxima 
als únics efectes de reproduir les qüestions plantejades en els recursos de reposició 
o incidents concursals durant la fase comuna a què es refereix l’article 197.3»

Vuit. El títol de l’article 168 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, passa a tenir 
el tenor següent:
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«Article 168. Personació i condició de part.»

Nou. Els apartats 1 i 2 de l’article 168 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
passen a tenir la redacció següent:

«1. Dins els deu dies següents a l’última publicació que, de conformitat amb el 
que estableix aquesta Llei, s’hagi donat a la resolució judicial d’aprovació del conveni 
o, si s’escau, d’obertura de la liquidació, qualsevol creditor o persona que acrediti 
que hi té un interès legítim s’hi pot personar i ser part a la secció, i al·legar per escrit 
tot el que consideri rellevant per a la qualificació del concurs com a culpable.

2. En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l’article precedent, els interessats 
es poden personar i ser part en la secció o en la peça separada dins el mateix 
termini comptat des de la publicació que s’hagi donat a la resolució judicial d’obertura 
de la liquidació, però els seus escrits s’han de limitar a determinar si el concurs ha 
de ser qualificat com a culpable per raó d’incompliment del conveni per una causa 
imputable al concursat.»

Deu. L’apartat 3 de l’article 188 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«3. Contra la interlocutòria que concedeixi o denegui l’autorització sol·licitada 
no es pot presentar cap altre recurs que el de reposició.»

Onze. L’article 190 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda redactat de la 
manera següent:

«Article 190. Àmbit d’aplicació necessària.

1. El jutge ha d’aplicar un procediment especialment simplificat quan el deutor 
sigui una persona natural o persona jurídica que, de conformitat amb la legislació 
mercantil, estigui autoritzada a presentar un balanç abreujat i, en tots dos casos, 
l’estimació inicial del passiu no superi els 10.000.000 d’euros.

2. En qualsevol moment de la tramitació d’un concurs ordinari en qual quedi de 
manifest la concurrència dels requisits esmentats a l’apartat anterior, el jutge del 
concurs ha d’ordenar, d’ofici o a instància de part, la conversió al procediment 
abreujat sense retrotreure les actuacions practicades fins aleshores. També pot 
ordenar, amb idèntics pressupòsits i efectes, la conversió inversa quan quedi de 
manifest que en un procediment abreujat no hi concorre algun dels requisits 
exigits.»

Dotze. L’apartat 4 de l’article 194 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, queda 
redactat de la manera següent:

«4. Contestada la demanda o transcorregut el termini per fer-ho, el procés ha 
de continuar de conformitat amb els tràmits del judici verbal de la Llei d’enjudiciament 
civil, llevat pel que fa a la celebració de la vista. El jutge únicament ha de citar per a 
la vista quan les parts ho hagin sol·licitat en els escrits de demanda i contestació, i 
prèvia declaració de la pertinència dels mitjans de prova anunciats. Altrament, s’ha 
de procedir a dictar sentència sense cap altre tràmit.»

Disposició addicional primera. Escriptures públiques de formalització d’acords de 
refinançament.

Per al càlcul dels honoraris notarials de l’escriptura pública de formalització dels acords 
de refinançament a què es refereix la disposició addicional quarta de la Llei 22/2003, de 9 
de juliol, concursal, s’han d’aplicar els aranzels corresponents als «Documents sense 
quantia» previstos al número 1 del Reial decret 1426/1989, de 17 de novembre, pel qual 
s’aprova l’aranzel dels notaris. Els folis de matriu de l’escriptura i de les primeres còpies 
que s’expedeixin no meriten cap quantitat a partir del desè foli inclusivament.
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Disposició addicional segona. Retribució efectiva als administradors concursals.

S’autoritza el Govern perquè reguli els ingressos i els pagaments de quantitats en 
metàl·lic que hagin d’efectuar els jutjats amb competències en matèria mercantil a través 
del compte de garantia aranzelària concursal, i es designin els establiments i el procediment 
a través dels quals s’ha de fer.

Disposició addicional tercera. Registre públic concursal

Es crea el Registre públic concursal, l’objecte del qual és donar publicitat i difusió de 
caràcter públic a través d’un portal a Internet, sota la responsabilitat del Ministeri de 
Justícia, de totes les resolucions concursals que requereixin ser-ho de conformitat amb les 
disposicions de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, així com les resolucions dictades 
en procediments concursals que declarin concursats culpables i acordin la designació o 
inhabilitació dels administradors concursals.

La publicació de les resolucions judicials o els seus extractes en el Registre públic 
concursal, té els efectes previstos a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

S’ha de desplegar per reglament l’estructura, el contingut i el sistema de publicitat a 
través d’aquest Registre i els procediments d’inserció i accés, sota els principis següents:

1r Les resolucions judicials es poden publicar en extracte en el qual es recullin les 
dades indispensables per a la determinació del contingut i l’abast de la resolució. L’extracte 
ha de ser remès pel jutjat competent de conformitat amb els models que s’aprovin per 
reglament.

2n El Registre ha de tenir un dispositiu que permeti conèixer i acreditar fefaentment 
l’inici de la difusió pública de les resolucions i informació que s’hi incloguin.

Disposició transitòria primera. Tipus d’interès legal del diner i de demora.

Els tipus de l’interès legal del diner i de demora establerts a l’article 1 són aplicables a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Disposició transitòria segona. Règim de publicitat.

El règim de publicitat previst a l’article 6 d’aquest Reial decret llei entra en vigor d’acord 
amb el que disposi el Reial decret previst a la disposició addicional tercera. No obstant 
això, la modificació de l’apartat primer de l’article 23 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, entra en vigor de conformitat amb la disposició final tercera del present Reial 
decret llei i és aplicable als procediments concursals en tramitació.

En tot cas, des de l’entrada en vigor del present Reial decret llei, les publicacions que 
es remetin al «Butlletí Oficial de l’Estat» previstes a l’apartat primer de l’article 23, a l’apartat 
segon de l’article 95, a l’article 144 i a l’article 177 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
tenen caràcter gratuït sempre que ho acordi el jutge del concurs, per insuficiència de béns 
i drets del concursat o de la massa activa.

Quan entri en vigor el Reial decret que preveu la disposició addicional tercera, el règim 
de publicitat previst a l’article 6 d’aquest Reial decret llei també serà aplicable als 
procediments concursals en tramitació.

Disposició transitòria tercera. Administració concursal.

L’article 7 d’aquest Reial decret llei és aplicable als procediments concursals que 
estiguin en tramitació a la seva entrada en vigor, excepte pel que fa a les lletres c) i d) de 
l’apartat segon de l’article 34 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, que es modifica 
a l’apartat dos. Aquestes normes entraran en vigor quan s’aprovi la norma prevista a la 
disposició addicional segona.
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Disposició transitòria quarta. Reintegració de la massa i acords de refinançament.

1. Els apartats dos i quatre de l’article 8 d’aquest Reial decret llei són aplicables als 
procediments concursals que estiguin en tramitació a la seva entrada en vigor, llevat que 
en aquesta data s’hi hagi interposat una demanda de rescissió contra les garanties 
constituïdes, que s’ha de resoldre de conformitat amb la regulació substantiva anterior.

2. L’apartat tres de l’article 8 del present Reial decret llei és aplicable als acords de 
refinançament subscrits abans de la seva entrada en vigor, i també als negocis, actes i 
pagaments efectuats i a les garanties constituïdes en execució d’aquests acords, sempre 
que, sense haver-se sol·licitat el concurs del deutor, es compleixin els requisits establerts 
a l’apartat segon de la disposició addicional quarta de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal. Altrament, a aquests acords, així com als negocis, actes i pagaments efectuats 
i a les garanties constituïdes en execució d’aquests acords els és aplicable la regulació 
anterior al present Reial decret llei, en especial el que disposa l’article 10 de la Llei 2/1981, 
de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari.

Disposició transitòria cinquena. Reconeixement i subordinació de crèdits.

L’article 9 d’aquest Reial decret llei és aplicable als procediments concursals que es 
declarin a partir de la seva entrada en vigor.

No obstant això, l’apartat u i dos de l’article 9 d’aquest Reial decret llei és aplicable a 
tots els procediments concursals que estiguin en tramitació a la data de la seva entrada en 
vigor.

Disposició transitòria sisena. Conveni.

Els apartats quatre i set a dotze de l’article 10 d’aquest Reial decret llei són aplicables 
als procediments concursals que estiguin en tramitació a la seva entrada en vigor, de 
conformitat amb les regles següents:

1r La modificació del paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 100 de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal, és aplicable a les propostes de conveni que es presentin des de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

2n Respecte a la tramitació escrita del conveni de l’apartat segon de l’article 111 de 
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, és aplicable quan no s’hagi dictat la interlocutòria 
per la qual es convoca la junta de creditors. No obstant això, i per als procediments en què 
s’hagi dictat la interlocutòria en què es convoca la junta de creditors i el nombre de creditors 
excedeixi els mil, el jutge pot substituir la convocatòria per la tramitació escrita del 
conveni.

Disposició transitòria setena. Liquidació anticipada.

L’article 11 d’aquest Reial decret llei és aplicable als procediments concursals que 
estiguin en tramitació a la seva entrada en vigor i en els quals no s’hagi presentat l’informe 
de l’administració concursal.

No obstant això, per als procediments concursals en què s’hagi presentat l’informe de 
l’administració concursal i no s’hagi dictat la interlocutòria d’obertura de la fase de conveni 
o liquidació, el deutor pot presentar una proposta anticipada de liquidació de conformitat 
amb l’article 142 bis de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, en el termini de quinze 
dies des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Disposició transitòria vuitena. Normes processals.

L’article 12 d’aquest Reial decret llei és aplicable de conformitat amb les regles 
següents:

1r La nova redacció dels apartats 1 i 3 de l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, és aplicable als procediments concursals en els quals, a la data de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei, no s’hagi presentat la sol·licitud al jutge del concurs de 
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modificació substancial de les condicions de treball o d’extinció o suspensió col·lectives 
dels contractes de treball.

2n La modificació de l’article 95 i la nova redacció de l’apartat 1 de l’article 96 de la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, és aplicable als procediments concursals en els 
quals no s’hagi presentat l’informe de l’administració concursal a la data de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei.

3r El nou paràgraf segon de l’article 98 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
és aplicable als procediments concursals en els quals, a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei, encara no s’hagi dictat cap de les resolucions que preveu el seu paràgraf 
primer.

4t La nova redacció de l’article 168 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, és 
aplicable als procediments concursals en tramitació en els quals no s’hagi acordat la 
formació de la secció de qualificació a la data de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
llei.

5è La nova redacció de l’article 188 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, és 
aplicable als procediments concursals que estiguin en tramitació respecte a les autoritzacions 
judicials que se sol·licitin des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

6è La nova redacció de l’article 190 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, és 
aplicable als procediments concursals que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei.

7è La nova redacció de l’apartat quart de l’article 194 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, és aplicable als incidents que estiguin en tramitació en els quals no s’hagi 
celebrat la vista a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret llei.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

El Govern, el vicepresident segon i ministre d’Economia i Hisenda i el ministre de 
Justícia, en l’àmbit de les seves competències respectives, han de dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara dels títols competencials previstos a l’article 
149.1.6a, 11a i 14a de la Constitució.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 27 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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