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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
5311 Real decreto lei 3/2009, do 27 de marzo, de medidas urxentes en materia 

tributaria, financeira e concursal ante a evolución da situación económica.

A evolución da crise económica global e o seu impacto na economía española fan 
necesaria unha rápida reacción lexislativa para adecuar á nova situación algunhas das 
normas que inciden directamente sobre a actividade empresarial, así como para seguir 
impulsando a superación da crise mediante o fortalecemento da competitividade do noso 
modelo produtivo.

En resposta a estes dous obxectivos, apróbase este real decreto lei, que afecta 
regulacións sectoriais diversas, como a tributaria, a financeira e a concursal.

Con esta norma, o Goberno asume, ademais, diversas iniciativas parlamentarias que, 
nos últimos meses, promoveron a mellora da regulación tributaria das empresas máis 
innovadoras e, en concreto, a estabilidade dos incentivos fiscais ás actividades de I+D+i; 
así como a modificación do tipo de xuro legal do diñeiro e do xuro de demora previstos na 
Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2009.

Canto á materia tributaria, a actuación firme e coordinada dos Estados e dos bancos 
centrais contribuíu a producir unha moi sensible baixada nos índices que miden os tipos 
de xuro do diñeiro, o que provocou, pola súa vez, que o xuro legal do diñeiro e o de 
demora, establecidos na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2009, requiran un 
axuste que necesariamente se debe abordar nunha norma con rango de lei. Así mesmo, 
crese necesario suprimir o límite temporal da deducibilidade de determinados investimentos 
en I+D+i, para reafirmar unha das liñas estratéxicas de impulso da economía e de transición 
a un patrón de crecemento máis produtivo e competitivo.

Igualmente, abórdanse dúas modificacións puntuais, pero tamén necesarias e urxentes, 
en materia financeira, como son a habilitación ao Consorcio de Compensación de Seguros 
para que poida desenvolver actividades de reaseguro do crédito e a caución, ante as 
dificultades aparecidas no mercado internacional de reaseguros, circunstancia que incide 
moi negativamente nas relacións comerciais entre empresas. Por outra parte, a experiencia 
nos mercados internacionais amosa a necesidade de que o Estado aboe un xuro de 
demora para o suposto de que sexa necesario executar os avais outorgados ao abeiro do 
Real decreto lei 7/2008, do 13 de outubro, de medidas urxentes en materia económico-
financeira en relación co Plan de acción concertada dos países da zona euro.

Con respecto á lexislación concursal, a vixente lei ditouse no ano 2003, nunha contorna 
económica completamente distinta á actual, e ata que a crise financeira internacional se 
trasladou ás empresas non se puido comprobar a inadecuación dalgunhas das súas 
previsións. Sen prexuízo de que no futuro sexa necesario revisar en profundidade a 
lexislación concursal á luz da intensa experiencia vivida nos tribunais como consecuencia 
da crise, neste momento é preciso acometer xa unha serie de reformas naqueles aspectos 
concretos cuxo tratamento normativo se revelou máis inconveniente. As modificacións 
contidas neste decreto lei pretenden facilitar o refinanciamento das empresas que poidan 
atravesar dificultades financeiras que non fagan ineludible unha situación de insolvencia, 
ademais de axilizar os trámites procesuais, reducir os custos da tramitación e mellorar a 
posición xurídica dos traballadores de empresas concursadas que se vexan afectados por 
procedementos colectivos.

É necesario destacar que as medidas adoptadas, fundamentalmente en materia 
concursal, revisten unha gran complexidade técnica, máxime cando se trata de lograr a 
súa aplicación sen demora a múltiples procesos xudiciais en curso, caracterizados pola 
presenza de numerosas partes procesuais e respecto de acordos financeiros alcanzados 
entre as partes baixo a autonomía da súa vontade. Nestas circunstancias, resulta 
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imprescindible conxugar a necesaria seguranza xurídica que precisan os axentes 
económicos para a adopción de decisións económicas tan relevantes como as que 
concernen nos procesos concursais, coa necesidade de que se poidan beneficiar de 
inmediato das posibilidades que se lles abren coa entrada en vigor desta norma. Isto 
xustifica plenamente non só a utilización da figura do real decreto lei, senón tamén o xogo 
das disposicións transitorias nel recollidas.

O conxunto de medidas recollidas neste real decreto lei intégrase na estratexia máis 
ampla ordenada no Plan español para o estímulo da economía e o emprego, con que o 
Goberno elaborou unha resposta global aos desafíos da crise económica, articulada en 
torno a distintos eixes de actuación.

Dentro do Eixe Financeiro e Orzamentario enmárcanse tanto a redución do xuro legal 
do diñeiro e de demora, que redundará en beneficio das empresas, como a ampliación do 
ámbito de cobertura dos avais outorgados polo Estado ao xuro moratorio. Ademais, no 
Eixe Empresas sitúase a previsión de reaseguro por parte do Consorcio de Compensación 
de Seguros no ramo dos seguros de crédito e caución que, en condicións adversas de 
mercado, contribuirá a manter a actividade empresarial ao dotar de maior seguranza as 
operacións comerciais.

Finalmente, no Eixe Modernización da Economía encádranse a ampliación do horizonte 
dos incentivos fiscais ás actividades de I+D+I, dotándoas de maior seguranza na 
planificación dos seus proxectos empresariais, e a propia reforma da Lei concursal, que 
lles permitirá aos axentes económicos contar cun procedemento concursal menos custoso 
e máis áxil e eficiente nos seus resultados, así como xerar incentivos para evitar o concurso 
mediante un refinanciamento das empresas co apoio dos seus acredores.

A extraordinaria e urxente necesidade que xustifica a adopción deste decreto lei deriva, 
como quedou exposto, da rápida evolución da crise económica e da resposta decidida e 
inmediatamente efectiva que é preciso darlle para evitar o risco de que se agraven os seus 
efectos e de que se atrase, máis alá do inevitable, a súa superación.

En virtude de todo isto, facendo uso da autorización contida no artigo 86 da Constitución 
española, por proposta do vicepresidente segundo do Goberno e ministro de Economía e 
Facenda e do ministro de Xustiza, logo de deliberación do Consello de Ministros, na súa 
reunión do día 27 de marzo de 2009,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Medidas en materia tributaria

Artigo 1. Modificación da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para o ano 2009.

Modifícase a disposición adicional vixésimo sétima da Lei 2/2008, do 23 de decembro, 
de orzamentos xerais do Estado para o ano 2009, que queda redactada do seguinte xeito:

«Vixésimo sétima. Xuro legal do diñeiro.

Un. De conformidade co disposto no artigo 1 da Lei 24/1984, do 29 de xuño, 
sobre modificación do tipo de xuro legal do diñeiro, este queda establecido no 4 por 
cento ata o 31 de decembro do ano 2009.

Dous. Durante o mesmo período, o xuro de demora a que se refire o artigo 
26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, será do 5 por cento».

Artigo 2. Modificación da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda 
das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, 
sobre a renda de non-residentes e sobre o patrimonio.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 
2009, introdúcense as seguintes modificacións na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 78  Martes 31 de marzo de 2009  Sec. I. Páx. 3

imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos 
sobre sociedades, sobre a renda de non-residentes e sobre o patrimonio:

Un. Derrógase a disposición adicional vixésimo terceira.
Dous. O número 3 da disposición derrogatoria segunda queda redactado do seguinte 

xeito:
«3. Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de 

xaneiro de 2012, queda derrogado o número 2 do artigo 38 do texto refundido da Lei 
do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 
de marzo».

Artigo 3. Modificación do texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 
2009, o número 2 da disposición transitoria vixésimo primeira do texto refundido da Lei do 
imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, 
queda redactado da seguinte maneira:

«2. As deducións establecidas no número 2 do artigo 38 desta lei, pendentes 
de aplicación ao comezo do primeiro período impositivo que se inicie a partir do 1 de 
xaneiro de 2012, poderanse aplicar no prazo e cos requisitos establecidos no 
capítulo IV do título VI desta lei, segundo redacción vixente no 31 de decembro de 
2011. Estes requisitos son igualmente aplicables para consolidar as deducións 
practicadas en períodos impositivos iniciados antes daquela data».

CAPÍTULO II

Medidas en materia financeira

Artigo 4. Condicións básicas da aceptación en reaseguro por parte do Consorcio de 
Compensación de Seguros dos riscos do seguro de crédito asumidos polas entidades 
aseguradoras privadas.

1. O Consorcio de Compensación de Seguros, logo de acordo do seu Consello de 
Administración, adoptado conforme o previsto nos artigos 3.2 e 5.1.h) do texto refundido 
do seu Estatuto legal, aprobado polo Real decreto lexislativo 7/2004, do 29 de outubro, 
poderá aceptar en reaseguro os riscos asumidos polas entidades aseguradoras privadas 
autorizadas para operar nos ramos de seguro de crédito e de caución que así o soliciten e 
que subscriban ou se adhiran ao convenio correspondente coa citada entidade pública 
empresarial. As condicións básicas do reaseguro aceptado polo Consorcio de 
Compensación de Seguros serán as seguintes:

a) Modalidades da cobertura. O convenio que, de ser o caso, se subscriba recollerá 
aquelas modalidades de cobertura, de entre as comúns no mercado de reaseguro, que 
permitan complementar con rapidez e eficacia a cobertura directa que as entidades 
aseguradoras destes ramos ofrecen ás empresas por elas aseguradas, permitindo soster 
tal cobertura en beneficio delas, en especial nos sectores de actividade máis afectados 
pola crise.

b) Condicións económicas. O Consorcio de Compensación de Seguros establecerá 
as condicións económicas que se van aplicar na cobertura sobre a base de procurar o 
equilibrio financeiro do convenio a longo prazo, e recollerá, dentro das citadas condicións, 
a compensación que corresponda polos gastos de xestión en que incorra o Consorcio de 
Compensación de Seguros.

c) Vixencia temporal. A cobertura poderase estender ás operacións aseguradoras en 
vigor a partir do día 1 de xaneiro de 2009, prevendo a súa vixencia mentres subsistan as 
razóns de interese público e a situación e circunstancias do mercado asegurador de crédito 
que a xustifican.
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2. O Consorcio de Compensación de Seguros levará as operacións que realice ao 
abeiro deste real decreto lei con absoluta separación financeira e contable respecto do resto 
das operacións, con integración, de ser o caso, das achegas que o Estado realice para o 
efecto de manter o adecuado equilibrio técnico-financeiro daquelas, logo de tramitación por 
parte do Consorcio de Compensación de Seguros, de resultar necesario, dos expedientes 
requiridos pola normativa orzamentaria que resulte de aplicación. Para os anteriores efectos, 
a situación financeira e contable que se vai considerar será a que resulte ao termo dun ou, 
de ser o caso, sucesivos períodos trienais contados desde o inicio das operacións.

Ás operacións que o Consorcio realice ao abeiro desta norma seralles de aplicación o 
réxime de constitución das provisións técnicas previsto no Real decreto 2013/1997, do 26 
de decembro, considerando, como límite aplicable á reserva de estabilización destas 
operacións, para os efectos do previsto no número 1 do artigo 3 desta disposición, o 
equivalente ao previsto na letra a) do citado número.

Artigo 5. Modificación do Real decreto lei 7/2008, do 13 de outubro, de medidas urxentes 
en materia económico-financeira en relación co Plan de acción concertada dos países 
da zona euro.

Engádese un novo número 8 ao artigo 1. Autorización para o outorgamento de avais a 
operacións de financiamento, coa seguinte redacción:

«De se producir a execución do aval, sempre que esta se inste dentro dos 5 días 
naturais seguintes á data de vencemento da obriga garantida, o Estado satisfará 
unha compensación aos titulares lexítimos dos valores garantidos, sen prexuízo das 
cantidades que deba aboar en virtude do aval. O importe desta compensación será 
o resultante de aplicar ao pagamento en que consista a execución do aval o tipo de 
xuro Euro OverNight Index Average publicado polo Banco de España ou o que, de 
ser o caso, determine o ministro de Economía e Facenda, do día do vencemento da 
obriga garantida polo número de días que transcorran entre esta data e a de 
pagamento efectivo polo avalista, sobre a base dun ano de 360 días.

Autorízase o ministro de Economía e Facenda a establecer as condicións e o 
procedemento para facer efectiva esa compensación.

Autorízase a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira a realizar os 
pagamentos correspondentes a esta compensación mediante operacións de 
Tesouraría con cargo ao concepto específico que se cree para tal fin.

Con posterioridade á súa realización, a Dirección Xeral do Tesouro e Política 
Financeira procederá á aplicación ao orzamento de gastos dos pagamentos 
realizados no exercicio. Os pagamentos efectuados no mes de decembro de cada 
ano aplicaranse ao orzamento de gastos no trimestre inmediatamente seguinte».

CAPÍTULO III

Medidas en materia concursal

Artigo 6. Publicidade do concurso.

Un. O número 1 do artigo 12 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«1. O debedor poderá presentar cuestión de competencia territorial por declinatoria 
dentro dos cinco días seguintes a aquel en que fose emprazado. Tamén a poderán 
presentar os demais lexitimados para solicitar a declaración de concurso, no prazo de 10 
días desde a publicación ordenada no parágrafo segundo do número 1 do artigo 23».

Dous. O número 4 do artigo 20 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado como segue:

«4. O prazo para interpor o recurso de reposición e para preparar o recurso de 
apelación contará, respecto das partes que compareceren, desde a notificación do 
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auto e, respecto dos demais lexitimados, desde a publicación ordenada no parágrafo 
segundo do número 1 do artigo 23».

Tres. O punto 5.º do número 1 do artigo 21 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
queda redactado do seguinte modo:

«5.º O chamamento aos acredores para que poñan en coñecemento da 
administración concursal a existencia dos seus créditos, no prazo dun mes contado 
desde o día seguinte ao da publicación no «Boletín Oficial del Estado» do auto de 
declaración de concurso, conforme o disposto no artigo 23».

Catro. O parágrafo primeiro do número 5 do artigo 21 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, terá a seguinte redacción:

«5. O auto notificaráselles ás partes que compareceren. Se o debedor non 
comparecer, a publicación prevista no artigo 23 producirá, respecto del, os efectos 
de notificación do auto».

Cinco. O artigo 23 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«1. A publicidade da declaración de concurso, así como das restantes 
notificacións, comunicacións e trámites do procedemento, realizarase 
preferentemente por medios telemáticos, informáticos e electrónicos, na forma que 
regulamentariamente se determine, garantindo a seguranza e a integridade das 
comunicacións.

O extracto da declaración de concurso publicarase, coa maior urxencia e de 
forma gratuíta, no «Boletín Oficial del Estado», e conterá unicamente os datos 
indispensables para a identificación do concursado, incluíndo o seu NIF, o xulgado 
competente, o número de autos, o prazo establecido para a comunicación dos 
créditos, o réxime de suspensión ou intervención de facultades do concursado e o 
enderezo electrónico do Rexistro Público Concursal, onde se publicarán as 
resolucións que deriven do concurso.

2. No mesmo auto de declaración do concurso ou en resolución posterior, o 
xuíz, de oficio ou por instancia de interesado, poderá acordar calquera publicidade 
complementaria que considere imprescindible para a efectiva difusión dos actos do 
concurso.

3. O traslado dos oficios cos edictos realizarase preferentemente por vía 
telemática desde o xulgado aos medios de publicidade correspondentes.

Excepcionalmente, e se o previsto no parágrafo anterior non for posible, os 
oficios cos edictos seranlle entregados ao procurador do solicitante do concurso, 
que deberá remitilos de inmediato aos medios de publicidade correspondentes.

Se o solicitante do concurso for unha administración pública que actuar 
representada e defendida polos seus servizos xurídicos, o traslado do oficio 
realizarao directamente o xulgado aos medios de publicidade.

4. As demais resolucións que, conforme esta lei, deban ser publicadas por 
medio de edictos, serano no Rexistro Público Concursal e no taboleiro de anuncios 
do xulgado.

5. O auto de declaración do concurso así como o resto de resolucións 
concursais que conforme as disposicións desta lei deban ser obxecto de publicidade, 
inseriranse no Rexistro Público Concursal consonte o procedemento que 
regulamentariamente se estableza».

Seis. O artigo 24 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda redactado do 
seguinte modo:

«1. Se o debedor for persoa natural, inscribiranse, preferentemente por medios 
telemáticos, no Rexistro Civil a declaración de concurso, a intervención ou, de ser o 
caso, a suspensión das súas facultades de administración e disposición, así como 
o nomeamento dos administradores concursais.
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2. Se o debedor for suxeito inscritible no Rexistro Mercantil, inscribiranse nel, 
preferentemente por medios telemáticos, as mesmas circunstancias expresadas no 
número anterior, practicando previamente a inscrición do suxeito cando esta non 
constar.

3. De se tratar de persoas xurídicas non inscritibles no Rexistro Mercantil e 
que consten noutro rexistro público, o xuíz mandará inscribir nel, preferentemente 
por medios telemáticos, as mesmas circunstancias.

4. Se o debedor tiver bens ou dereitos inscritos en rexistros públicos, anotaranse 
preventivamente no folio correspondente a cada un deles a intervención ou, se for o 
caso, a suspensión das súas facultades de administración e disposición, con 
expresión da súa data, así como o nomeamento dos administradores concursais. 
Practicada a anotación preventiva, non se poderán anotar respecto daqueles bens 
ou dereitos máis embargos ou secuestros posteriores á declaración de concurso 
que os acordados polo xuíz deste, salvo o establecido no número 1 do artigo 55 
desta lei.

5. O traslado dos oficios cos edictos realizarase preferentemente por vía 
telemática desde o xulgado aos rexistros correspondentes.

Excepcionalmente e se o previsto no parágrafo anterior non for posible, os 
oficios cos edictos seranlle entregados ao procurador do solicitante do concurso, 
cos mandamentos necesarios para a práctica inmediata dos asentos rexistrais 
previstos neste artigo. Mentres non sexa firme, o auto de declaración de concurso 
será obxecto de anotación preventiva nos correspondentes rexistros.

Se o solicitante do concurso for unha administración pública que actuar 
representada e defendida polos seus servizos xurídicos, o traslado do oficio 
realizarao directamente o xulgado aos correspondentes rexistros».

Sete. O parágrafo segundo do número 4 do artigo 40 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, terá a seguinte redacción:

«O cambio das situacións de intervención ou de suspensión e a conseguinte 
modificación das facultades da administración concursal someteranse ao réxime de 
publicidade dos artigos 23 e 24».

Oito. O número 1 do artigo 140 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«1. Calquera acredor que considere incumprido o convenio no que o afecte 
poderá solicitar do xuíz a declaración de incumprimento. A acción poderase exercer 
desde que se produza o incumprimento e caducará aos dous meses contados desde 
a publicación do auto de cumprimento a que se refire o artigo anterior».

Nove. O número 2 do artigo 175 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«2. Os interesados poderán comparecer e ser parte na sección no prazo de 15 
días contados desde a publicación prevista no artigo anterior».

Dez. A rúbrica do capítulo V do título VIII da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
terá o seguinte teor:

«Capítulo V. Rexistro Público Concursal».

Once. O artigo 198 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«Artigo 198. Rexistro Público Concursal.

O Rexistro Público Concursal será accesible de forma gratuíta na internet e 
publicará todas aquelas resolucións concursais que requiran selo conforme as 
disposicións desta lei.

Tamén serán obxecto de publicación as resolucións ditadas en procedementos 
concursais que declaren concursados culpables e acorden a designación ou 
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inhabilitación dos administradores concursais, así como as demais resolucións 
concursais inscritibles no Rexistro Mercantil».

Artigo 7. Administración concursal.

Un. O número 4 do artigo 27 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«4. Cando o acredor designado administrador concursal sexa unha 
administración pública ou unha entidade de dereito público vinculada ou dependente 
dela, a designación do profesional poderá recaer en calquera funcionario con 
titulación de licenciado en áreas económicas ou xurídicas. A intervención destes 
funcionarios non dará lugar a ningunha retribución con cargo á masa do concurso, 
e o seu réxime de responsabilidade será o específico da lexislación 
administrativa».

Dous. O número 2 do artigo 34 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado como segue:

«2. A retribución da administración concursal determinarase mediante un 
arancel que se aprobará regulamentariamente e que atenderá á contía do activo e 
do pasivo, ao carácter ordinario ou abreviado do procedemento, á acumulación de 
concursos e á previsible complexidade do concurso.

O arancel axustarase necesariamente ás seguintes regras:

a) Exclusividade. Os administradores concursais só poderán percibir pola súa 
intervención no concurso as cantidades que resulten da aplicación do arancel.

b) Identidade. A participación na retribución será idéntica para os 
administradores concursais que teñan a condición de profesionais e de dobre 
contía ca a do administrador concursal acredor cando se trate de persoa natural e 
non designe profesional que actúe na súa representación conforme o previsto no 
último parágrafo do número 1 do artigo 27.

c) Limitación. A administración concursal non poderá ser retribuída por encima 
da cantidade máxima que se fixe regulamentariamente para o conxunto do 
concurso.

d) Efectividade. Naqueles concursos en que a masa sexa insuficiente, 
garantirase o pagamento dun mínimo retributivo establecido regulamentariamente, 
mediante unha conta de garantía arancelaria que se dotará con achegas obrigatorias 
dos administradores concursais. Estas dotacións detraeranse das retribucións que 
efectivamente perciban os administradores concursais nos concursos en que actúen 
na porcentaxe que se determine regulamentariamente».

Tres. O números 2 e 3 do artigo 83 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, quedan 
redactados como segue:

«2. Será de aplicación aos expertos independentes o réxime de incapacidades, 
incompatibilidades, prohibicións, recusación e responsabilidade establecido para os 
administradores concursais e os seus representantes.

3. Os informes emitidos polos expertos e o detalle dos honorarios xerados, 
que serán con cargo á retribución da administración concursal, uniranse ao 
inventario».

Catro. O número 5 do artigo 184 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«5. Os administradores concursais serán oídos sempre sen necesidade de 
comparecencia en forma, pero cando interveñan en recursos ou incidentes deberán 
facelo asistidos de letrado. A dirección técnica destes recursos e incidentes 
entenderase incluída nas funciones do letrado membro da administración 
concursal».
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Artigo 8. Reintegración da masa e acordos de refinanciamento.

Un. Introdúcese un novo número, o 6, no artigo 28 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, co seguinte teor:

«6. Non poderá ser nomeado administrador concursal quen, como experto 
independente, emitir o informe a que se refire a letra b) do número 2 da disposición 
adicional cuarta desta lei en relación cun acordo de refinanciamento que alcanzar o 
debedor antes da súa declaración de concurso».

Dous. O número 5 do artigo 71 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«5. En ningún caso poderán ser obxecto de rescisión:

1.º Os actos ordinarios da actividade profesional ou empresarial do debedor 
realizados en condicións normais.

2.º Os actos comprendidos no ámbito de leis especiais reguladoras dos sistemas 
de pagamento e compensación e liquidación de valores e instrumentos derivados.

3.º As garantías constituídas a favor dos créditos de dereito público e a favor 
do Fondo de Garantía Salarial nos acordos ou convenios de recuperación previstos 
na súa normativa específica».

Tres. Introdúcese unha nova disposición adicional cuarta na Lei 22/2003, do 9 de 
xullo, concursal:

«Disposición adicional cuarta. Acordos de refinanciamento.

1. Para os efectos desta disposición, terán a consideración de acordos de 
refinanciamento os alcanzados polo debedor en virtude dos cales se proceda polo 
menos á ampliación significativa do crédito dispoñible ou á modificación das súas 
obrigas, ben mediante a prórroga do seu prazo de vencemento, ou ben mediante o 
establecemento doutras contraídas en substitución daquelas. Tales acordos deberán 
responder, en todo caso, a un plan de viabilidade que permita a continuidade da 
actividade do debedor en curto e medio prazo.

2. En caso de concurso, os acordos de refinanciamento a que se refire o 
número anterior e os negocios, actos e pagamentos realizados e as garantías 
constituídas en execución de tales acordos, non estarán suxeitos á rescisión prevista 
no artigo 71.1 desa lei sempre que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que o acordo sexa subscrito por acredores cuxos créditos representen 
cando menos tres quintos do pasivo do debedor na data de adopción do acordo de 
refinanciamento.

b) Que sobre o acordo emita informe un experto independente designado polo 
rexistrador mercantil do domicilio do debedor conforme o procedemento establecido 
nos artigos 338 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil. O informe do 
experto conterá un xuízo técnico sobre a suficiencia da información proporcionada 
polo debedor, sobre o carácter razoable e realizable do plan nas condicións definidas 
no número 1 e sobre a proporcionalidade das garantías conforme as condicións 
normais de mercado no momento da sinatura do acordo.

c) Que o acordo se formalice en instrumento público, ao cal se unirán todos os 
documentos que xustifiquen o seu contido e o cumprimento dos requisitos anteriores.

3. Declarado o concurso, só a administración concursal estará lexitimada para 
o exercicio das accións de impugnación contra estes acordos».

Catro. A letra a) do número 2 da disposición adicional segunda da Lei 22/2003, do 9 
de xullo, concursal, queda redactada do seguinte modo:

«a) Artigos 10, 14 e 15 da Lei 2/1981, do 25 de marzo, de regulación do 
mercado hipotecario, así como as normas reguladoras doutros valores ou 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 78  Martes 31 de marzo de 2009  Sec. I. Páx. 9

instrumentos a que legalmente se atribúa o mesmo réxime de solvencia ca o 
aplicable ás cédulas hipotecarias».

Artigo 9. Recoñecemento e subordinación de créditos.

Un. O número 2 do artigo 87 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda redactado 
como segue:

«2. Aos créditos de dereito público das administracións públicas e dos seus 
organismos públicos impugnados en vía administrativa ou xurisdicional, aínda cando 
a súa executividade se encontre cautelarmente suspendida, seralles de aplicación 
o disposto no número anterior.

Pola contra, os créditos de dereito público das administracións públicas e dos 
seus organismos públicos que resulten de procedementos de comprobación ou 
inspección recoñeceranse como continxentes ata a súa cuantificación, a partir da 
cal terán o carácter que lles corresponda conforme a súa natureza, sen que sexa 
posible a súa subordinación por comunicación tardía. Igualmente, no caso de non 
existir liquidación administrativa, clasificaranse como continxentes ata o seu 
recoñecemento por sentenza xudicial as cantidades defraudadas á Facenda pública 
e á Tesouraría Xeral da Seguranza Social desde a admisión a trámite da querela ou 
denuncia».

Dous. O número 6 do artigo 87 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado como segue:

«6. Os créditos en que o acredor goce de fianza de terceiro recoñeceranse 
polo seu importe sen ningunha limitación e sen prexuízo da substitución do titular do 
crédito en caso de pagamento polo fiador. Sempre que se produza a subrogación 
por pagamento, na cualificación destes créditos optarase pola que resulte menos 
gravosa para o concurso entre as que correspondan ao acredor ou ao fiador».

Tres. Engádese un novo punto, o 7.º, ao artigo 92 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal:

«7.º Os créditos derivados dos contratos con obrigas recíprocas a que se 
refiren os artigos 61, 62, 68 e 69, cando o xuíz constate, logo de informe da 
administración concursal, que o acredor obstaculiza de xeito reiterado o cumprimento 
do contrato en prexuízo do interese do concurso».

Catro. O punto 1.º do número 2 do artigo 93 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
terá a seguinte redacción:

«1.º Os socios que conforme a lei sexan persoal e ilimitadamente responsables 
das débedas sociais e aqueloutros que, no momento do nacemento do dereito de 
crédito, sexan titulares de, polo menos, un 5 % do capital social, se a sociedade 
declarada en concurso tiver valores admitidos a negociación en mercado secundario 
oficial, ou un 10% se non os tiver».

Cinco. O punto 3.º do número 2 do artigo 93 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
queda redactado do seguinte modo:

«3.º As sociedades que formen parte do mesmo grupo ca a sociedade 
declarada en concurso e os seus socios, sempre que estes reúnan as mesmas 
condicións ca no punto 1.º deste número».

Artigo 10. Convenio.

Un. Introdúcese un novo número 3 no artigo 5 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
coa seguinte redacción:

«3. O deber de solicitar a declaración de concurso non lle será exixible ao 
debedor que, en estado de insolvencia actual, teña iniciado negociacións para obter 
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adhesións a unha proposta anticipada de convenio e, dentro do prazo establecido 
no número 1 deste artigo, o poña en coñecemento do xulgado competente para a 
súa declaración de concurso. Transcorridos tres meses da comunicación ao xulgado, 
o debedor, teña ou non alcanzado as adhesións necesarias para a admisión a 
trámite da proposta anticipada de convenio, deberá solicitar a declaración de 
concurso dentro do mes seguinte».

Dous. O número 3 do artigo 15 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«3. Para o caso en que o debedor realizase a comunicación do artigo 5.3, as 
solicitudes que se presenten con posterioridade só se proverán cando vencese o 
prazo dun mes previsto no citado artigo se o debedor non presentase a solicitude de 
concurso. Se o debedor presenta solicitude de concurso no citado prazo, tramitarase 
en primeiro lugar conforme o artigo 14. Declarado o concurso, as solicitudes 
presentadas previamente e as que se presenten con posterioridade uniranse aos 
autos, tendo por comparecidos os solicitantes».

Tres. Introdúcese un novo parágrafo, o 2.º, no número 1 do artigo 22 da Lei 22/2003, 
do 9 de xullo, concursal, co seguinte teor:

«1. O concurso de acredores terá a consideración de voluntario cando a 
primeira das solicitudes presentadas for a do propio debedor. Nos demais casos, o 
concurso considerarase necesario.

Para os efectos deste artigo, a solicitude do debedor realizada no prazo do 
artigo 5.3 entenderase presentada cando o foi a comunicación prevista nese 
artigo».

Catro. O parágrafo segundo do número 1 do artigo 100 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, queda redactado como segue:

«Excepcionalmente, cando se trate do concurso de empresas cuxa actividade 
poida ter especial transcendencia para a economía, sempre que o prevexa o plan 
de viabilidade que se presente, o xuíz do concurso poderá, por solicitude de parte, 
autorizar motivadamente a superación deses límites».

Cinco. O número 1 do artigo 105 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado do seguinte xeito:

«1. Non poderá presentar proposta anticipada de convenio o concursado que 
se encontrar nalgún dos seguintes casos:

1.º Ter sido condenado en sentenza firme por delito contra o patrimonio, contra 
a orde socioeconómica, de falsidade documental, contra a Facenda pública, a 
Seguranza Social ou contra os dereitos dos traballadores. En caso de debedor 
persoa xurídica, darase esta causa de prohibición se for condenado por calquera 
destes delitos algún dos seus administradores ou liquidadores, ou dos que o fosen 
nos tres anos anteriores á presentación da proposta de convenio.

2.º Ter incumprido nalgún dos tres últimos exercicios a obriga do depósito das 
contas anuais».

Seis. O número 1 do artigo 106 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado como segue:

«1. Para a súa admisión a trámite, a proposta deberá ir acompañada de 
adhesións de acredores de calquera clase, prestadas na forma establecida nesta lei 
e cuxos créditos superen a quinta parte do pasivo presentado polo debedor. Cando 
a proposta se presente coa propia solicitude de concurso voluntario bastará con que 
as adhesións alcancen a décima parte deste pasivo».
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Sete. O parágrafo primeiro do número 2 do artigo 111 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, terá a seguinte redacción:

«2. O auto ordenará convocar a Xunta de Acredores, de acordo co establecido 
no artigo 23, e fixará o lugar, o día e a hora da reunión. Na notificación da convocatoria 
citaranse os acredores que se poderán adherir á proposta de convenio nos termos 
do artigo 115.3.

Non obstante, cando o número de acredores exceda os 300, o auto poderá 
acordar a tramitación escrita do convenio e fixará a data límite para presentar 
adhesións ou votos en contra na forma establecida no artigo 103 e 115 bis».

Oito. Introdúcese un novo artigo 115 bis na Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, coa 
seguinte redacción:

«Artigo 115 bis. Tramitación escrita do convenio.

Para a tramitación escrita prevista no punto segundo do artigo 111, teranse en 
conta as regras seguintes:

1. O auto que acorde a tramitación escrita do convenio sinalará a data límite 
para a presentación de adhesións ou de votos en contra ás distintas propostas de 
convenio. Este prazo será de noventa días contados desde a data do auto.

2. Acordada a tramitación escrita, só se poderán presentar propostas de 
convenio conforme o punto segundo do artigo 113 ata os sesenta días anteriores ao 
vencemento do prazo previsto na regra anterior. Desde que quede de manifesto o 
escrito de avaliación na Secretaría do xulgado, admitiranse adhesións ou votos en 
contra de acredores á nova proposta de convenio ata a conclusión do prazo prevista 
na regra primeira.

3. As adhesións, revogacións destas ou votos en contra ás propostas de 
convenio deberanse emitir na forma prevista no artigo 103. Para a válida revogación 
das adhesións ou votos en contra emitidos deberá constar nos autos esta revogación 
no prazo previsto na regra primeira.

4. Para a determinación dos dereitos de voto na tramitación escrita terase en 
conta o disposto nos artigos 122 ao 125 desta lei. Para verificar as adhesións, 
seguirase a orde prevista no punto segundo do artigo 121. Alcanzada a maioría 
legalmente exixida nunha proposta, non procederá a comprobación das restantes.

5. Dentro dos dez días seguintes a aquel en que finalizar o prazo de presentación 
de adhesións, o xuíz verificará se a proposta de convenio presentado alcanza a 
maioría legalmente exixida e proclamará o resultado mediante providencia.

6. Se resultar obtida a maioría, o xuíz, nos cinco días seguintes ao vencemento 
do prazo de oposición á aprobación xudicial do convenio previsto no número 1 do 
artigo 128, ditará sentenza aprobatoria, salvo que se formulase oposición ao 
convenio ou que este sexa rexeitado de oficio polo xuíz, segundo o disposto nos 
artigos 128 ao 132».

Nove. O artigo 124 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«Artigo 124. Maiorías necesarias para a aceptación de propostas de convenio.

Para que se considere aceptada pola xunta unha proposta de convenio será 
necesario o voto favorable de, polo menos, a metade do pasivo ordinario do 
concurso.

Malia o disposto no parágrafo anterior, cando a proposta consista no pagamento 
íntegro dos créditos ordinarios en prazo non superior a tres anos ou no pagamento 
inmediato dos créditos ordinarios vencidos con quitación inferior ao vinte por cento, 
será suficiente que vote ao seu favor unha porción do pasivo ordinario superior á 
que vote en contra. Para estes efectos, nos supostos de tramitación escrita, os 
acredores contrarios a estas propostas deberán, de ser o caso, manifestar o seu 
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voto en contra cos mesmos requisitos previstos para as adhesións no artigo 103 e 
nos prazos dos artigos 108 e 115 bis desta lei.

Para os efectos do cómputo das maiorías en cada votación, considéranse 
incluídos no pasivo ordinario do concurso os acredores privilexiados que voten a 
favor da proposta».

Dez. O artigo 128 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«Artigo 128. Oposición á aprobación do convenio.

1. Poderase formular oposición á aprobación xudicial do convenio no prazo de 
dez días, contado desde o seguinte á data en que o xuíz verificase que as adhesións 
presentadas alcanzan a maioría legal para a aceptación do convenio, no caso de 
proposta anticipada ou tramitación escrita, ou desde a data de conclusión da xunta, 
no caso de que nela se acepte unha proposta de convenio.

Estarán activamente lexitimados para formular esta oposición a administración 
concursal, os acredores non asistentes á xunta, os que nela fosen ilexitimamente 
privados do voto e os que votasen en contra da proposta de convenio aceptada por 
maioría, así como, en caso de proposta anticipada de convenio ou tramitación 
escrita, os que non se adherisen a ela.

A oposición só se poderá fundar na infracción das normas que esta lei establece 
sobre o contido do convenio, a forma e o contido das adhesións, as regras sobre 
tramitación escrita, a constitución da xunta ou a súa realización.

Considéranse incluídos entre os motivos de infracción legal a que se refire o 
parágrafo anterior aqueles supostos en que a adhesión ou adhesións decisivas para 
a aprobación dunha proposta anticipada de convenio ou tramitación escrita, ou, de 
ser o caso, o voto ou votos decisivos para a aceptación do convenio pola xunta, 
fosen emitidos por quen non for titular lexítimo do crédito ou obtidos mediante 
manobras que afecten a paridade de trato entre os acredores ordinarios.

2. A administración concursal e os acredores mencionados no número anterior 
que, individualmente ou agrupados, sexan titulares, polo menos, do cinco por cento 
dos créditos ordinarios, poderanse ademais opor á aprobación xudicial do convenio 
cando o cumprimento deste sexa obxectivamente inviable.

3. Dentro do mesmo prazo, o concursado que non teña formulado a proposta 
de convenio aceptada pola xunta nin lle teña dado conformidade, poderase opor á 
aprobación do convenio por calquera das causas previstas no número 1 ou solicitar 
a apertura da fase de liquidación. Noutro caso, quedará suxeito ao convenio que 
resulte aprobado.

4. Salvo no suposto previsto no último parágrafo do número 1, non poderá 
formular oposición fundada en infracción legal na constitución ou na realización da 
xunta quen, tendo asistido a ela, non a denunciase no momento da súa comisión, 
ou, de ser anterior á constitución da xunta, no momento de se declarar 
constituída».

Once. O artigo 129 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«Artigo 129. Tramitación da oposición.

1. A oposición tramitarase pola vía do incidente concursal e resolverase 
mediante sentenza que aprobará ou rexeitará o convenio aceptado, sen que en 
ningún caso o poida modificar, aínda que si fixar a súa correcta interpretación cando 
for necesario para resolver sobre a oposición formulada. En todo caso, o xuíz poderá 
emendar erros materiais ou de cálculo.

2. Se a sentenza estimase a oposición por infracción legal na constitución ou 
na realización da xunta, o xuíz convocará nova xunta cos mesmos requisitos de 
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publicidade e antelación establecidos no número 2 do artigo 111, que deberá ter 
lugar dentro do mes seguinte á data da sentenza.

Nesta xunta someterase a deliberación e a voto a proposta de convenio que 
obtiver maioría na anterior e, de resultar rexeitada, someteranse, pola orde 
establecida no número 2 do artigo 121, todas as demais propostas admitidas a 
trámite.

Se a sentenza estimase a oposición por infracción legal na tramitación escrita, 
o xuíz poderá convocar xunta nos termos anteriores ou acordar nova tramitación 
escrita por un prazo non superior a trinta días desde a data da sentenza.

3. A sentenza que estime a oposición por infracción legal no contido do 
convenio ou a inviabilidade obxectiva do seu cumprimento declarará rexeitado o 
convenio. Contra ela poderase presentar recurso de apelación.

4. O xuíz, ao admitir a trámite a oposición e emprazar as demais partes para 
que contesten, poderá tomar cantas medidas cautelares procedan para evitar que a 
demora derivada da tramitación da oposición impida, por si soa, o cumprimento 
futuro do convenio aceptado, en caso de se desestimar a oposición. Entre tales 
medidas cautelares poderá acordar que se inicie o cumprimento do convenio 
aceptado, baixo as condicións provisionais que determine.

Doce. O punto 2.º do número 1 do artigo 143 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
terá a seguinte redacción:

«2.º Non terse aceptado en Xunta de Acredores, ou na tramitación escrita do 
convenio, ningunha proposta de convenio».

Artigo 11. Liquidación anticipada.

Un. Introdúcese un novo artigo 142 bis na Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, coa 
seguinte redacción:

«Artigo 142 bis. Liquidación anticipada.

1. O debedor poderá presentar unha proposta anticipada de liquidación para a 
realización da masa activa ata os quince días seguintes á presentación do informe 
previsto no artigo 75.

O xuíz trasladará a proposta anticipada de liquidación á administración concursal 
para que proceda á súa avaliación ou formule propostas de modificación. O escrito 
de avaliación ou modificación emitido antes da presentación do informe da 
administración concursal unirase a este, conforme o número 2 do artigo 75.

Se a proposta anticipada de liquidación se presentar despois de emitido o 
informe, o xuíz trasladaralla á administración concursal para que en prazo non 
superior a dez días proceda á súa avaliación ou proposta de modificación. Este 
escrito e a proposta anticipada de liquidación notificaranse na forma prevista no 
punto segundo do artigo 95.

As partes comparecentes e demais persoas interesadas poderán formular 
observacións á proposta anticipada de liquidación no prazo e nas condicións 
establecidas no punto primeiro do artigo 96.

2. O xuíz, á vista das observacións ou propostas formuladas, tendo en conta o 
disposto no artigo 149 e os intereses do concurso, resolverá mediante auto rexeitar 
ou aprobar a liquidación anticipada, ben nos termos propostos ou ben introducindo 
modificacións nela. O auto que aprobe o plan de liquidación acordará a apertura da 
fase de liquidación, á cal se lle dará a publicidade prevista no artigo 144, produciranse 
os efectos propios dela e deixaranse sen efecto as propostas de convenio que fosen 
admitidas. Contra este auto poderase interpor recurso de apelación cos efectos 
previstos no artigo 98.

O pagamento aos acredores efectuarase nos termos do establecido na sección 
4.ª do capítulo II do título V desta lei. O xuíz poderá autorizar o pagamento dos 
créditos sen esperar á conclusión das impugnacións promovidas, adoptando as 
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medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar a súa 
efectividade e a dos créditos contra a masa de previsible xeración».

Dous. Modifícase a redacción do número 3 do punto segundo do artigo 75 da Lei 
22/2003, do 9 de xullo, concursal, que terá a seguinte redacción:

«3.º De ser o caso, o escrito de avaliación das propostas de convenio ou 
anticipada de liquidación que se presentase».

Artigo 12. Normas procesuais.

Un. O número 1 do artigo 64 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a seguinte 
redacción:

«1. Os expedientes de modificación substancial das condicións de traballo e 
de suspensión ou extinción colectiva das relacións laborais, unha vez declarado o 
concurso, tramitaranse ante o xuíz do concurso polas regras establecidas neste 
artigo».

Dous. O número 3 do artigo 64 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
redacción seguinte:

«3. A adopción das medidas previstas no número anterior só se poderá solicitar 
do xuíz do concurso unha vez emitido pola administración concursal o informe a que 
se refire o capítulo I do título IV desta lei, salvo que se considere que a demora na 
aplicación das medidas colectivas pretendidas pode comprometer gravemente a 
viabilidade futura da empresa e do emprego ou causar grave prexuízo aos 
traballadores, caso en que, e con acreditación desta circunstancia, se poderá 
realizar a petición ao xuíz en calquera momento procesual desde a declaración de 
concurso».

Tres. O número 1 do artigo 95 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda sen 
contido.

Catro. O número 2 do artigo 95 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«2. A presentación ao xuíz do informe da administración concursal e da 
documentación complementaria notificaráselles aos que comparecesen no concurso 
no domicilio sinalado para os efectos de notificacións e publicarase no Rexistro 
Público Concursal e no taboleiro de anuncios do xulgado».

Cinco. O número 3 do artigo 95 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, terá a 
seguinte redacción:

«3. O xuíz poderá acordar, de oficio ou por instancia de persoa interesada, 
calquera publicidade complementaria que considere imprescindible, en medios 
oficiais ou privados».

Seis. O número 1 do artigo 96 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda redactado 
nos seguintes termos:

«1. As partes comparecentes poderán impugnar o inventario e a lista de 
acredores, dentro do prazo de dez días contado desde a notificación a que se refire 
o número 2 do artigo anterior, fin para o cal poderá obter copia pola súa conta. Para 
os demais interesados, o prazo de dez días computarase desde a última publicación 
das previstas no artigo anterior».

Sete. Introdúcese un novo parágrafo, o segundo, no artigo 98 da Lei 22/2003, do 9 
de xullo, concursal:

«Esta resolución será apelable e terá a consideración de apelación máis próxima para 
os únicos efectos de reproducir as cuestións presentadas nos recursos de reposición ou 
incidentes concursais durante a fase común a que se refire o artigo 197.3».
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Oito. O título do artigo 168 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, pasa a ter o 
seguinte teor:

«Artigo 168. Comparecencia e condición de parte».

Nove. Os números 1 e 2 do artigo 168 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
pasan a ter a seguinte redacción:

«1. Dentro dos dez días seguintes á última publicación que, conforme o 
establecido nesta lei, se lle dese á resolución xudicial de aprobación do convenio 
ou, de ser o caso, de apertura da liquidación, calquera acredor ou persoa que 
acredite interese lexítimo poderá comparecer e ser parte na sección alegando por 
escrito canto considere relevante para a cualificación do concurso como culpable.

2. Nos casos a que se refire o número 2 do artigo precedente, os interesados 
poderán comparecer e ser parte na sección ou na peza separada dentro do mesmo 
prazo contado desde a publicación que se lle dese á resolución xudicial de apertura 
da liquidación, pero os seus escritos limitaranse a determinar se o concurso debe 
ser cualificado como culpable en razón de incumprimento do convenio por causa 
imputable ao concursado».

Dez. O número 3 do artigo 188 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado do seguinte modo:

«3. Contra o auto que conceda ou denegue a autorización solicitada non 
caberá máis recurso ca o de reposición».

Once. O artigo 190 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda redactado como 
segue:

«Artigo 190. Ámbito de aplicación necesaria.

1. O xuíz aplicará un procedemento especialmente simplificado cando o 
debedor sexa unha persoa natural ou persoa xurídica que, conforme a lexislación 
mercantil, estea autorizada a presentar balance abreviado e, en ambos os casos, a 
estimación inicial do seu pasivo non supere 10.000.000 de euros.

2. En calquera momento da tramitación dun concurso ordinario en que quede 
de manifesto a concorrencia dos requisitos mencionados no número anterior, o xuíz 
do concurso ordenará, de oficio ou por instancia de parte, a conversión ao 
procedemento abreviado sen retrotraer as actuacións practicadas ata daquela. 
Tamén poderá, con idénticos orzamentos e efectos, ordenar a conversión inversa 
cando quede de manifesto que nun procedemento abreviado non concorre algún 
dos requisitos exixidos».

Doce. O número 4 do artigo 194 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, queda 
redactado como segue:

«4. Contestada a demanda ou transcorrido o prazo para iso, o proceso 
continuará conforme os trámites do xuízo verbal da Lei de axuizamento civil, salvo 
no relativo á realización da vista. O xuíz unicamente citará para a vista cando as 
partes a solicitasen nos seus escritos de demanda e contestación, e logo de 
declaración da pertinencia dos medios de proba anunciados. Noutro caso, procederá 
a ditar sentenza sen máis trámite».

Disposición adicional primeira. Escrituras públicas de formalización de acordos de 
refinanciamento.

Para o cálculo dos honorarios notariais da escritura pública de formalización dos 
acordos de refinanciamento a que se refire a disposición adicional cuarta da Lei 22/2003, 
do 9 de xullo, concursal, aplicaranse os aranceis correspondentes aos «Documentos sen 
contía» previstos no número 1 do Real decreto 1426/1989, do 17 de novembro, polo que 
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se aproba o arancel dos notarios. Os folios de matriz da escritura e das primeiras copias 
que se expidan non xerarán ningunha cantidade a partir do décimo folio inclusive.

Disposición adicional segunda. Retribución efectiva aos administradores concursais.

Autorízase o Goberno para que regule os ingresos e pagamentos de cantidades en 
metálico que deban efectuar os xulgados con competencias en materia mercantil a través 
da conta de garantía arancelaria concursal, designando os establecementos e o 
procedemento a través do cal se deban realizar.

Disposición adicional terceira. Rexistro Público Concursal.

Créase un Rexistro Público Concursal cuxo obxecto é dar publicidade e difusión de 
carácter público a través dun portal na internet, baixo a responsabilidade do Ministerio de 
Xustiza, de todas aquelas resolucións concursais que requiran selo conforme as 
disposicións da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, así como das resolucións ditadas en 
procedementos concursais que declaren concursados culpables e acorden a designación 
ou inhabilitación dos administradores concursais.

A publicación das resolucións xudiciais ou dos seus extractos no Rexistro Público 
Concursal producirá os efectos previstos na Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal.

Regulamentariamente desenvolverase a estrutura, o contido e o sistema de publicidade 
a través deste rexistro e os procedementos de inserción e acceso, baixo os principios 
seguintes:

1.º As resolucións xudiciais poderanse publicar nun extracto en que se recollan os 
datos indispensables para a determinación do contido e o alcance da resolución. Este 
extracto será remitido por xulgado competente conforme os modelos que se aproben 
regulamentariamente.

2.º O rexistro deberá contar cun dispositivo que permita coñecer e acreditar de xeito 
fidedigno o inicio da difusión pública das resolucións e información que se inclúan nel.

Disposición transitoria primeira. Tipos de xuro legal do diñeiro e de demora.

Os tipos de xuro legal do diñeiro e de demora establecidos polo artigo 1 serán de 
aplicación a partir da entrada en vigor deste real decreto lei.

Disposición transitoria segunda. Réxime de publicidade.

O réxime de publicidade previsto no artigo 6 deste real decreto lei entrará en vigor de 
acordo co que dispoña o real decreto previsto na disposición adicional terceira. Non 
obstante, a modificación do punto primeiro do artigo 23 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, entrará en vigor conforme a disposición derradeira terceira deste real decreto 
lei e resultará de aplicación aos procedementos concursais en tramitación.

En todo caso, desde a entrada en vigor deste real decreto lei, as publicacións que se 
remitan ao «Boletín Oficial del Estado» recollidas no punto primeiro do artigo 23, no punto 
segundo do artigo 95, no artigo 144 e no artigo 177 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
terán carácter gratuíto sempre que así o acorde o xuíz do concurso, por insuficiencia de 
bens e dereitos do concursado ou da masa activa.

Cando entre en vigor o real decreto previsto na disposición adicional terceira, o réxime 
de publicidade previsto no artigo 6 deste real decreto lei será tamén de aplicación para os 
procedementos concursais en tramitación.

Disposición transitoria terceira. Administración concursal.

O artigo 7 deste real decreto lei será de aplicación aos procedementos concursais que 
estean en tramitación no momento da súa entrada en vigor, salvo no relativo ás letras c) e 
d) do punto segundo do artigo 34 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, que se modifica 
no número dous. Estas normas entrarán en vigor cando se aprobe a norma prevista na 
disposición adicional segunda.
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Disposición transitoria cuarta. Reintegración da masa e acordos de refinanciamento.

1. Os números dous e catro do artigo 8 deste real decreto lei serán de aplicación aos 
procedementos concursais que estean en tramitación no momento da súa entrada en 
vigor, salvo que nesa data se interpuxer demanda de rescisión contra as garantías 
constituídas que se resolverá conforme a regulación substantiva anterior.

2. O número tres do artigo 8 deste real decreto lei será aplicable aos acordos de 
refinanciamento subscritos antes da súa entrada en vigor, así como aos negocios, actos e 
pagamentos realizados e ás garantías constituídas en execución de tales acordos, sempre 
que, sen se ter solicitado o concurso do debedor, se cumpran os requisitos establecidos 
no punto segundo da disposición adicional cuarta da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal. 
Noutro caso, a tales acordos así como aos negocios, actos e pagamentos realizados e ás 
garantías constituídas en execución de tales acordos resultaralles de aplicación a 
regulación anterior a este real decreto lei, en especial o disposto no artigo 10 da Lei 2/1981, 
do 25 de marzo, de regulación do mercado hipotecario.

Disposición transitoria quinta. Recoñecemento e subordinación de créditos.

O artigo 9 deste real decreto lei será de aplicación aos procedementos concursais que 
se declaren a partir da súa entrada en vigor.

Non obstante, o número un e dous do artigo 9 deste real decreto lei será de aplicación 
a todos os procedementos concursais que estean en tramitación na data da súa entrada 
en vigor.

Disposición transitoria sexta. Convenio.

Os números catro e sete ao doce do artigo 10 deste real decreto lei serán de aplicación 
aos procedementos concursais que estean en tramitación no momento da súa entrada en 
vigor, conforme as regras seguintes:

1.º A modificación do parágrafo segundo do número 1 do artigo 100 da Lei 22/2003, 
do 9 de xullo, concursal, será de aplicación ás propostas de convenio que se presenten 
desde a entrada en vigor deste real decreto lei.

2.º Respecto da tramitación escrita do convenio do punto segundo do artigo 111 da 
Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, será de aplicación cando non se ditase o auto polo 
que se convoca a Xunta de Acredores. Non obstante, e para os procedementos en que se 
ditase o auto que convoca a Xunta de Acredores e o número de acredores exceda os mil, 
o xuíz poderá substituír esa convocatoria pola tramitación escrita do convenio.

Disposición transitoria sétima. Liquidación anticipada.

O artigo 11 deste real decreto lei será de aplicación aos procedementos concursais 
que estean en tramitación no momento da súa entrada en vigor e nos que non se presentase 
o informe da administración concursal.

Porén, para os procedementos concursais en que xa se presentase o informe da 
administración concursal e non se ditase o auto de apertura da fase de convenio ou 
liquidación, o debedor poderá presentar unha proposta anticipada de liquidación conforme 
o artigo 142 bis da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, no prazo de quince días desde a 
entrada en vigor deste real decreto lei.

Disposición transitoria oitava. Normas procesuais.

O artigo 12 deste real decreto lei será de aplicación conforme as regras seguintes:

1.º A nova redacción dos números 1 e 3 do artigo 64 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, será de aplicación aos procedementos concursais en que, na data da entrada 
en vigor deste real decreto lei, non se presentase solicitude ao xuíz do concurso de 
modificación substancial das condicións de traballo ou de extinción ou suspensión 
colectivas dos contratos de traballo.
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2.º A modificación do artigo 95 e a nova redacción do número 1 do artigo 96 da Lei 
22/2003, do 9 de xullo, concursal, será de aplicación aos procedementos concursais en 
que non se presentase o informe da administración concursal na data da entrada en vigor 
deste real decreto lei.

3.º O novo parágrafo segundo do artigo 98 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, 
será de aplicación aos procedementos concursais en que, no momento da entrada en 
vigor deste real decreto lei, aínda non se ditase algunha das resolucións previstas no seu 
parágrafo primeiro.

4.º A nova redacción do artigo 168 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, será de 
aplicación aos procedementos concursais en tramitación nos cales non se acordase a 
formación da sección de cualificación na data da entrada en vigor deste real decreto lei.

5.º A nova redacción do artigo 188 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, será de 
aplicación nos procedementos concursais que estean en tramitación respecto das 
autorizacións xudiciais que se soliciten desde a entrada en vigor deste real decreto lei.

6.º A nova redacción do artigo 190 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, será de 
aplicación nos procedementos concursais que se inicien a partir da entrada en vigor deste 
real decreto lei.

7.º A nova redacción do punto cuarto do artigo 194 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, 
concursal, será de aplicación aos incidentes que se encontren en tramitación en que non 
se realizase a vista no momento da entrada en vigor deste real decreto lei.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao 
disposto neste real decreto lei.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa.

O Goberno, o vicepresidente segundo e ministro de Economía e Facenda e o ministro 
de Xustiza, no ámbito das súas respectivas competencias, ditarán as disposicións 
necesarias para o desenvolvemento e a execución do establecido neste real decreto lei.

Disposición derradeira segunda. Títulos competenciais.

Este real decreto lei dítase ao abeiro dos títulos competenciais previstos no artigo 149.1.6.ª, 
11.ª e 14.ª da Constitución.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 27 de marzo de 2009.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


