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 ANNEX 2

Nou annex III de l’Ordre que es modifica

De conformitat amb el que disposa el Reial decret 
285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condi-
cions d’homologació i convalidació de títols i estudis 
estrangers d’educació superior (BOE de 4 de març), el Sr. 
Ministre d’Educació i Ciència ha acordat:

Que el títol (títol estranger), obtingut per (nom i cog-
noms), nascut el (data de naixement), de nacionalitat (…), 
a la (Universitat o Centre d’educació superior) de (localitat 
i país) quedi homologat al grau acadèmic de (grau acadè-
mic amb què es concedeix l’homologació).

Aquesta homologació concedeix al títol estranger 
indicat els mateixos efectes del grau acadèmic universi-
tari espanyol amb el qual s’homologa, en tot el territori 
nacional. No suposa en cap cas l’homologació a un títol 
concret dels inclosos en el Catàleg de títols universitaris 
oficials, ni té els efectes professionals que la normativa 
vigent reserva exclusivament a aquests.

En virtut d’això, aquesta Subdirecció General de Títols, 
Convalidacions i Homologacions expedeix la present cre-
dencial, que acredita els efectes de l’homologació des de 
la data d’expedició.

Madrid, ………………………………… .–El subdirector 
general, ………………………………………

(Núm. d’inscripció a la secció especial del Registre 
nacional de títols. 

MINISTERI DE JUSTÍCIA
 9874 REIAL DECRET 685/2005, de 10 de juny, sobre 

publicitat de resolucions concursals i pel qual 
es modifica el Reglament del Registre Mer-
cantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, 
de 19 de juliol, en matèria de publicitat regis-
tral de les resolucions concursals. («BOE» 139, 
d’11-6-2005.)

La publicitat adequada del concurs de creditors té una 
gran importància per al compliment dels fins de la institu-
ció concursal. Aquesta importància explica que la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, hagi dedicat específi-
cament a aquesta matèria tres articles (articles 23, 24 i 198) 
i que siguin abundants les referències a la publicitat que 
apareixen disperses en l’articulat. En primer lloc, la Llei 
procura assegurar la publicitat merament informativa o 
«publicitat notícia» de la declaració del concurs i d’altres 
resolucions que es dictin al llarg del procediment (article 
23); en segon lloc, exigeix la corresponent constància 
registral en els registres jurídics de persones i de béns (arti-
cle 24); i, en fi, preveu l’existència d’un sistema que «asse-
guri el registre públic de les resolucions dictades en proce-
diments concursals declarant concursats culpables i 
acordant la designació o inhabilitació dels administradors 
concursals» a través del Ministeri de Justícia (article 198). 
Per a l’organització i el funcionament d’aquest sistema 
s’atribueix al Govern un ampli marge de discrecionalitat.

És cert que no es pot ni s’ha de confondre la publicitat 
registral de les resolucions concursals inscriptibles en els 
registres de persones a què es refereixen l’article 24 i con-
cordants de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, amb la publicitat 
merament informativa que preveu el seu article 198. El seu 

contingut és diferent per donar a conèixer diferents tipus 
de resolucions concursals i perquè els efectes jurídics de 
l’una i de l’altra no són coincidents. La inscripció en un 
registre públic revesteix el que hi ha inscrit del caràcter de 
veritat oficial, de manera que l’Estat protegeix el tercer que 
confia en l’aparença tabular. Com és obvi, el registre de 
resolucions concursals proporciona una publicitat infor-
mativa legal parcial que no supleix la que subministren els 
registres de persones ni pot aspirar a complir la seva fun-
ció.

Amb tot, no és menys cert que és tan legítim com rao-
nable el propòsit d’assegurar mitjançant una única plata-
forma tecnicoinformàtica la transparència informativa i la 
divulgació estadística més completes possibles de tota la 
informació concursal rellevant per al tràfic. Un mal servei 
prestaria a la seguretat jurídica i a la transparència el dis-
seny addicional d’un altre «registre» (i aquest molt parcial, 
atès el minvat contingut específic que determina l’article 
198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol) amb què es complica 
encara més el fragmentat i desarticulat panorama registral 
espanyol. Es pretén que la publicitat sigui coherent i útil 
per als interessats; i també es pretén que, a través d’un 
sistema de publicitat coordinat, les resolucions judicials 
més significatives del concurs de creditors es puguin 
difondre per «mitjans telemàtics, informàtics i electrònics, 
de la forma que per reglament es determini», com asse-
nyala de manera expressa la Llei, i, alhora, es garanteixi la 
seguretat i la integritat de les comunicacions (article 23).

Abans que regular un nou registre, en aquest Reial 
decret es dissenya un procediment que assegura una 
publicitat coordinada de tota la informació concursal relle-
vant (no només la de les resolucions que declarin concur-
sats culpables i acordin la designació o inhabilitació dels 
administradors concursals), sigui quina sigui la naturalesa 
o forma jurídica del concursat, persona física o jurídica, 
tant si el concursant és inscriptible com no en el Registre 
Mercantil. Amb aquesta finalitat, es dóna carta de natura-
lesa a dos portals diferents a Internet: el portal gestionat 
pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i 
Mercantils d’Espanya, on es publiquen les resolucions con-
cursals inscriptibles en els registres de persones, i el portal 
sota la responsabilitat del Ministeri de Justícia, que informa 
del contingut de les resolucions concursals referides en 
l’article 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol. Per raons 
òbvies, la difusió informativa de les resolucions inscripti-
bles en els registres de persones diferents del Registre 
Mercantil ha d’advertir de la possible ineficàcia substantiva 
derivada de no inscriure-les en aquells registres.

El Reial decret no només garanteix l’accés públic i gra-
tuït en condicions equivalents a sengles sistemes de publi-
citat legal a Internet de les resolucions concursals, sinó que 
també n’assegura la coordinació. L’articulació dels dos sis-
temes registrals s’aconsegueix mitjançant el disseny d’un 
circuit de transferència d’informació que parteix del corres-
ponent òrgan jurisdiccional, passa per l’oficina local del 
Registre Mercantil que processa i tramita la informació 
judicial i arriba a la unitat central encarregada de la gestió 
del portal. Per aconseguir que es pugui processar tota la 
informació concursal (no només la inscriptible en el Regis-
tre Mercantil), s’afegeix una nova funció a l’elenc de les 
funcions registrals enumerades a l’article 2 del Reglament 
del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, 
de 19 de juliol. En efecte, la pluralitat de registres públics o, 
si es prefereix, la fragmentació de la publicitat registral de 
persones jurídiques (registres central i autonòmics de fun-
dacions, associacions, cooperatives, societats agràries de 
transformació, etc.), ha aconsellat articular a través del 
Registre Mercantil la inserció a la xarxa de les resolucions 
concursals que es dictin en procediments judicials de per-
sones que no siguin inscriptibles en aquest Registre. S’ha 
optat per una solució pragmàtica que respecti escrupolo-
sament les diferents competències en la matèria i asse-
guri l’obtenció de la informació en la font mateixa, a tra-
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vés del duplicat de la resolució que el secretari judicial té 
l’obligació de remetre al registrador mercantil del domicili 
del concursat perquè aquest procedeixi a la inserció cor-
responent en el sistema de publicitat que s’instaura.

El Reial decret també modifica el Reglament del Regis-
tre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de 
juliol, per adaptar el règim jurídic de la publicitat registral 
en sentit estricte al que estableix la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol. D’una banda, i quant a la qualificació del registrador 
mercantil, s’aprofita l’ocasió per establir el seu deure de 
comprovar la possible existència d’una causa d’inhabilita-
ció per a la representació d’interessos aliens amb caràcter 
previ a la inscripció d’un càrrec o d’un apoderament. 
D’aquesta manera, el control de legalitat que resideix en el 
registrador mercantil es converteix en instrument per 
donar efectivitat pràctica a les sentències de qualificació 
del concurs com a culpable. D’altra banda, la instauració 
d’aquesta publicitat a través d’Internet treu sentit al fet que 
la informació es dupliqui en el Registre Mercantil Central i 
en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil», la qual cosa 
permet l’eliminació d’un cost i abarateix el conjunt del sis-
tema de la publicitat concursal. D’aquesta manera, s’inicia 
una transposició parcial d’aquella normativa comunitària 
que, encara que referida estrictament a l’àmbit de les 
societats de capital, permet als estats membres de la Unió 
Europea l’eliminació del butlletí en suport paper.

S’ha de destacar que aquest Reial decret encomana 
l’efectiva prestació d’aquest nou servei públic de difusió i 
publicitat de la informació concursal al Col·legi de Registra-
dors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espa-
nya, que disposa de la capacitat operativa necessària per 
fer-ho i, en tot cas, assumeix qualsevol cost econòmic que 
pugui comportar la seva aplicació.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a l’informe del Col·legi 
de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles d’Espanya, de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades i del Consell General del Poder Judicial.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, 
amb l’autorització prèvia del ministre d’Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10 
de juny de 2005,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions directives

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el règim de 
difusió i publicitat de les resolucions judicials dictades a 
l’empara de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

CAPÍTOL II

Publicitat de resolucions concursals previstes a l’article 198 
de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal

Article 2. Sistema de publicitat.

1. La publicitat de les resolucions judicials dictades 
que preveu l’article 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, s’ha de fer a través d’un portal a Internet sota 
la responsabilitat del Ministeri de Justícia.

2. La gestió material del servei de publicitat s’enco-
mana al Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles d’Espanya, que l’ha de fer a càrrec seu.

Article 3. Inclusió en la xarxa de les resolucions judicials.

El registrador mercantil corresponent al lloc del domi-
cili del concursat ha de gestionar el tractament de les 
dades i la seva remissió al Col·legi de Registradors de la 
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya en els 
termes que preveu l’article 9.

Article 4. Estructura i contingut del portal.

1. El contingut del portal a Internet s’estructura en 
les seccions següents:

a) Secció primera, de deutors concursats.
b) Secció segona, d’administradors, liquidadors i 

apoderats inhabilitats.
c) Secció tercera, d’administradors concursals.

2. Les seccions estan ordenades per ordre alfabètic 
de cognoms, en el cas de persones naturals o d’herèn-
cies, o de denominacions, en el cas de persones jurídi-
ques.

Article 5. Abast de la publicitat.

1. En relació amb cadascuna de les resolucions 
objecte de publicitat, s’han d’expressar les dades 
següents:

a) La identitat del concursat i el número d’identifica-
ció fiscal, si en té.

b) La denominació i número del jutjat o del tribunal 
que l’hagi dictat, la identitat del jutge o, en el cas de tribu-
nals col·legiats, del ponent, el número de les interlocutò-
ries i la data de la resolució, amb la indicació expressa de 
si és ferma o no.

c) Si és inscriptible en el Registre Mercantil, l’assen-
tament causat.

En el cas de concurs de creditors declarats conjunta-
ment o acumulats, s’ha d’expressar aquesta circumstàn-
cia, amb indicació de la identitat dels altres concursats.

2. En la secció d’administradors concursals, s’hi han 
d’expressar els nomenaments i les separacions com a 
administrador concursal o auxiliar delegat, amb indicació 
de la denominació i el número de jutjat o del tribunal que 
els hagi acordat; la identitat del jutge o, en el cas de tribu-
nals col·legiats, del ponent; el número de les interlocutò-
ries; la data de la resolució, amb la indicació expressa de 
si és ferma o no; i, si és inscriptible en el Registre Mercan-
til, l’assentament causat. Respecte de les inhabilitacions, 
s’hi ha de transcriure la part dispositiva de la sentència de 
qualificació que les hagi acordat.

Article 6. Accés a la informació del portal.

1. L’accés al portal d’Internet ha de ser públic, gratuït 
i permanent.

2. El portal a Internet ha de contenir els correspo-
nents enllaços segurs a la base de dades pública dels 
registradors mercantils perquè l’interessat pugui contras-
tar la informació amb què figuri en el Registre Mercantil 
en el qual estigui inscrit el subjecte declarat en concurs de 
creditors.

3. La publicitat de les inhabilitacions que contenen 
les sentències de qualificació que no siguin fermes està 
restringida als òrgans jurisdiccionals. A aquests efectes, 
el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles d’Espanya, de conformitat amb el Consell 
General del Poder Judicial, ha d’adoptar les mesures 
necessàries per assegurar la identitat i legitimitat dels sol-
licitants de la informació.
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Article 7. Estadística.

El Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles d’Espanya ha d’elaborar i remetre a 
l’Institut Nacional d’Estadística l’estadística relativa a la 
informació que es difongui a través del portal.

Article 8. Protecció de dades personals.

1. Als efectes del que estableix l’article 20.2 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal:

a) La finalitat i l’ús del «fitxer de resolucions concur-
sals» són els que preveu l’article 198 de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol.

b) Les persones de les quals s’obtenen dades són 
aquelles a què es refereix l’esmentat article 198 de la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol.

c) Les dades s’obtenen de les corresponents resolu-
cions judicials.

d)  L’estructura del fitxer i les dades personals que 
inclou s’han d’ajustar al que estableixen els articles 4 i 5.

e) Les dades indicades han de ser públiques, d’acord 
amb l’article 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, de la 
forma que indica l’article 6 d’aquest Reial decret.

f) El responsable del fitxer és el Ministeri de Justícia.
g) L’encarregat del fitxer és el Col·legi de Registra-

dors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espa-
nya.

h) Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció s’han d’exercir davant el Col·legi de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya.

i) S’han d’aplicar a aquest fitxer les mesures de 
seguretat de nivell mitjà.

2. Les dades incloses en el fitxer han de ser cancel-
lades quan cessin els seus efectes, en els termes que, 
respecte de cada resolució, estableixi la legislació aplica-
ble, per a la qual cosa en cada informació incorporada al 
fitxer s’hi ha d’expressar el seu termini de vigència.

CAPÍTOL III

Tractament de la informació concursal pel registrador 
mercantil i reforma del Reglament del Registre Mercantil

Article 9. Remissió i tractament pel Registre Mercantil 
de les dades relatives a les resolucions concursals 
subjectes a publicitat.

1. Correspon als registradors mercantils competents 
per raó del domicili del concursat la funció de tractament 
i remissió de la informació relativa a:

a) Les resolucions dictades en procediments con-
cursals que declarin concursats culpables i acordin la 
designació o inhabilitació dels administradors concur-
sals el registre públic dels quals ha d’assegurar el Minis-
teri de Justícia en aplicació del que disposa l’article 198 
de la Llei 22/2003, de 9 de juliol.

b) Les altres resolucions concursals inscriptibles en 
qualssevol registres públics de persones i que s’hagin de 
publicar en el portal a Internet del Col·legi de Registra-
dors en els termes que preveu l’article 324 del Reglament 
del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, 
de 19 de juliol.

2. Quan es tracti de les resolucions judicials que 
preveu el paràgraf a), en tot cas, i de les que preveu el 
paràgraf b), només quan es refereixin a entitats no ins-
criptibles en el Registre Mercantil, el secretari del jutjat 
en què s’estigui tramitant el concurs o, si s’escau, el de la 

secció de l’Audiència Provincial que conegui dels recur-
sos interposats contra les resolucions del jutge del con-
curs, ha de remetre, en la mateixa data en què aquesta es 
notifiqui a les parts que hagin comparegut en el concurs, 
al registrador mercantil del lloc corresponent al domicili 
del concursat, el testimoni de la resolució judicial en el 
primer supòsit, o el corresponent duplicat del manament 
a què es refereix l’article 24.5 de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, en el segon supòsit.

Quan el concursat sigui inscriptible en el Registre 
Mercantil, el jutge ha d’acordar expedir i lliurar al procu-
rador del sol·licitant del concurs els manaments necessa-
ris per a la pràctica dels corresponents assentaments.

3. El registrador mercantil ha de remetre immedia-
tament la informació processada al Col·legi de Registra-
dors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espa-
nya per incloure-la en el portal corresponent. La 
inhabilitació també s’ha de comunicar a l’índex centralit-
zat d’incapacitats del mateix Col·legi.

Article 10. Reforma del Reglament del Registre Mercan-
til en matèria de publicitat registral de les resolucions 
concursals.

El Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial 
decret 1784/1996, de 19 de juliol, es modifica en els ter-
mes següents:

U. S’afegeix un paràgraf d) a l’article 2, amb la 
redacció següent:

«d) La centralització i la publicació de la infor-
mació de resolucions concursals en la forma que 
preveu el Reial decret 685/2005, de 10 de juny.»

Dos. S’hi afegeix un article 61 bis, amb la redacció 
següent:

«Article 61 bis. Qualificació de títols relatius a 
nomenaments.

La qualificació dels títols relatius al nomena-
ment de qualsevol persona natural o jurídica com a 
administrador, liquidador o apoderat de subjecte 
inscrit en el Registre Mercantil exigeix la comprova-
ció prèvia de l’índex centralitzat d’incapacitats del 
Col·legi de Registradors per comprovar l’eventual 
existència d’una inhabilitació vigent de les que pre-
veu l’article 172.2.2n de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol. Del resultat de la comprovació el registrador 
n’ha de deixar constància en la nota de qualificació 
i en l’acta d’inscripció.»

Tres. L’apartat 7è de l’article 87 queda redactat en els 
termes següents:

«7è Les resolucions judicials inscriptibles rela-
tives al concurs, voluntari o necessari, principal o 
acumulat, de l’empresari individual.»

Quatre. El paràgraf 9è de l’apartat 1 de l’article 94 
queda redactat en els termes següents:

«9è Les resolucions judicials inscriptibles rela-
tives al concurs, voluntari o necessari, principal o 
acumulat, de la societat i les mesures administrati-
ves d’intervenció.»

Cinc. El paràgraf 11è de l’article 270 queda redactat 
en els termes següents:

«11è Les resolucions judicials inscriptibles 
relatives al concurs, voluntari o necessari, principal 
o acumulat, de la caixa d’estalvis i les mesures 
administratives d’intervenció de conformitat amb el 
que preveuen els articles 320 i següents.»
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Sis. La rúbrica del capítol XIII del títol II queda redac-
tada en els termes següents:

«CAPÍTOL XIII

De la inscripció de les situacions concursals 
i d’altres mesures d’intervenció»

Set. La rúbrica i el contingut de la secció 1a del capítol 
XIII queden redactats en els termes següents:

«SECCIÓ 1a DE LA INSCRIPCIÓ DE LES SITUACIONS CONCURSALS
I DE LA SEVA PUBLICITAT

Article 320. Inscripció del concurs.
1. En el full obert a cada empresari individual, 

societat o entitat inscriptible s’hi han d’inscriure:
a) Les interlocutòries de declaració i de reober-

tura del concurs voluntari o necessari.
b) La interlocutòria d’obertura de la fase de con-

veni; la sentència d’aprovació del conveni; la sentència 
que declari l’incompliment del conveni, i la sentència 
que declari la nul·litat del conveni.

c) La interlocutòria d’obertura de la fase de liqui-
dació, la interlocutòria d’aprovació del pla de liquida-
ció, i, si s’escau, la interlocutòria que reflecteixi l’adop-
ció de mesures administratives que comportin la 
dissolució d’una entitat i que exclouen la possibilitat de 
declarar el concurs.

d) La interlocutòria de conclusió del concurs i la 
sentència que resol la impugnació de la interpelació de 
conclusió.

e) La interlocutòria de formació de la secció de 
qualificació i la sentència de qualificació del concurs 
com a culpable.

f) Totes les resolucions que dicti el jutge del con-
curs en matèria d’intervenció o suspensió de les facul-
tats d’administració i disposició del concursat sobre els 
béns i drets que integren la massa activa.

2. En el cas de declaració conjunta del concurs de 
diversos deutors i en el cas d’acumulació de concur-
sos, aquesta circumstància s’ha de fer constar en el full 
obert a cadascun dels deutors, amb expressió de la 
identitat dels altres.
Article 321. Títol d’inscripció.

1. Els assentaments a què es refereix l’article ante-
rior s’han de practicar en virtut de manament judicial, 
en el qual s’ha d’expressar necessàriament si la resolu-
ció corresponent és ferma o no ho és. Mentre no sigui 
ferma, ha de ser objecte d’anotació preventiva.

2. Si la resolució conté algun pronunciament en 
matèria d’intervenció o suspensió de les facultats d’ad-
ministració i disposició del concursat sobre els béns i 
drets que integren la massa activa, el manament ha 
d’identificar els béns i drets inscrits en registres públics 
si les dades consten en les actuacions.
Article 322. Inscripció en el Registre Mercantil.

1. En la inscripció que es practiqui en el full obert 
al subjecte inscrit s’hi ha de transcriure la part disposi-
tiva de la resolució judicial, amb expressió del nom i 
número del jutjat o del tribunal que l’hagi dictat, la 
identitat del jutge o, en el cas de tribunals col·legiats, 
del ponent, el número de les interlocutòries i la data de 
la resolució.

2. Si no està inscrit en el Registre Mercantil l’em-
presari individual que hagi estat declarat en concurs de 
creditors, s’ha de procedir, amb caràcter previ, a ins-
criure-la en virtut d’un manament judicial, que ha de 
contenir les circumstàncies necessàries per a la dita 
inscripció.

3. Si no està inscrita en el Registre Mercantil la 
societat mercantil que hagi estat declarada en concurs 
de creditors, s’ha de procedir a inscriure-la. En cas que 
falti l’escriptura de constitució, la inscripció s’ha de 
practicar en virtut d’un manament judicial, que ha de 
contenir, almenys, la denominació i el domicili de la 
societat i la identitat dels socis dels quals el jutge tingui 
constància.
Article 323. Remissió de dades al Col·legi de Registra-

dors i als registres públics de béns.
1. El mateix dia en què s’hagi practicat l’assenta-

ment corresponent, els registradors mercantils han de 
remetre al Col·legi de Registradors les dades necessà-
ries per a la inserció del contingut de les resolucions 
judicials en el portal d’Internet a què es refereix aquesta 
mateixa secció i han de fer constar l’expressada remis-
sió per mitjà d’una nota al marge de l’assentament 
practicat.

2. En cada remissió s’hi ha d’indicar el número 
relatiu que li correspongui dins de l’any, la data de la 
remissió i la clau que indiqui la seva autenticitat.

3. Els registradors mercantils no han de remetre 
les dades a què es refereix l’apartat 1 al registrador 
mercantil central.

4. Si les dades relatives als béns que consten en 
les actuacions i en el manament són suficients, el 
mateix dia en què s’hagi practicat el corresponent 
assentament, els registradors mercantils han de reme-
tre una certificació del contingut de la resolució dictada 
pel jutge del concurs al Registre de la Propietat, al 
Registre de Béns Mobles o a qualsevol altre registre 
públic de béns competent.

5. La comunicació als registres públics de béns és 
telemàtica i ha d’estar autoritzada amb la signatura 
electrònica del registrador mercantil o, si no és possi-
ble, s’ha de fer mitjançant un correu certificat urgent, 
amb justificant de recepció. Aquesta certificació és un 
títol suficient per practicar els assentaments correspo-
nents.
Article 324. Publicitat informativa de les resolucions 

concursals inscriptibles en els registres públics de 
persones.
1. A més de la publicitat formal que el registrador 

mercantil competent hagi de donar de les resolucions 
judicials inscrites o anotades en el seu registre, el Col-
legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles d’Espanya ha de difondre gratuïtament a 
través d’Internet la publicitat informativa de les resolu-
cions judicials relatives a deutors concursats, encara 
que aquests no siguin inscriptibles en el Registre Mer-
cantil. En cap cas s’hi ha de donar informació de les 
persones naturals que no siguin empresaris.

2. La informació que conté el portal ha d’estar 
organitzada per ordre alfabètic de cognoms, en el cas 
de persones naturals, o de denominacions, en el cas de 
persones jurídiques, i ha de publicar el contingut de les 
resolucions relatives al deutor concursat enumerades 
a l’article 320.

3. En relació amb la informació de concursats no 
inscriptibles en el Registre Mercantil, s’adverteix 
expressament del seu caràcter merament informatiu, i 
sempre s’exceptuen els efectes derivats de la inscripció 
o, si s’escau, de la falta de publicitat en el corresponent 
registre públic de persones a què es refereix l’article 
24.3 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol.

4. El Col·legi de Registradors ha de publicar en 
una secció especial d’edictes concursals del mateix 
portal a Internet, sense costos per a l’interessat, el 
contingut de les notificacions, comunicacions i trà-
mits del procediment com ara els anuncis de convo-
catòria de les juntes de creditors, la formulació dels 
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informes de l’administració concursal amb repro-
ducció del seu contingut i qualssevol altres que preveu 
l’article 23 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, quan el 
jutge, a petició de part o d’ofici, acordi aquesta forma 
de publicitat oficial complementària.
Article 325. Cancel·lació d’assentaments.

1. Les anotacions preventives de situacions con-
cursals s’han de cancel·lar d’ofici o a instància de part 
una vegada transcorregut el termini de caducitat.

2. Els assentaments relatius al conveni s’han de 
cancel·lar mitjançant el manament judicial o testimoni 
de la interlocutòria de conclusió del concurs per com-
pliment del conveni.

3. Els altres assentaments relatius a situacions 
concursals, llevat dels referents a la sentència de quali-
ficació, s’han de cancel·lar mitjançant manament o 
testimoni de la interlocutòria de conclusió del concurs.

4. Els assentaments relatius a la qualificació del 
concurs de creditors els ha de cancel·lar el registrador, 
d’ofici o instància de part, una vegada transcorregut un 
mes des de la data en què hagi finalitzat la inhabili-
tació.

5. El full registral de l’entitat extingida com a con-
seqüència de la conclusió del concurs de creditors s’ha 
de cancel·lar en virtut del manament o testimoni de la 
interlocutòria de conclusió, una vegada que sigui 
ferma.»

Disposició addicional única. Entrada en funcionament del 
portal.

El ministre de Justícia ha de determinar la data d’entrada 
en funcionament del portal d’Internet, mitjançant una ordre 
que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria única. Resolucions concursals ante-
riors.

El Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles d’Espanya ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per incloure en el portal el contingut de les resolucions 
concursals que s’hagin dictat des de l’entrada en vigor de la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

Disposició final primera. Habilitació.

El ministre de Justícia pot dictar totes les disposicions i 
resolucions que siguin necessàries per al desplegament i 
l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Coordinació de la publicitat.

El ministre de Justícia, mitjançant una ordre, ha d’establir 
les exigències tendents a assegurar la coordinació entre la 
publicitat registral i la informació pública de les resolucions 
concursals, de manera que es permeti l’accés unificat a tota 
la informació rellevant de les situacions concursals en una 
única plataforma tecnicoinformàtica pública.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 9875 REIAL DECRET 687/2005, de 10 de juny, pel qual 
es modifica el Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, per regu-
lar el règim especial de tributació per l’impost 
sobre la renda de no residents, i s’eleva el per-
centatge de despeses de difícil justificació dels 
agricultors i ramaders en estimació directa 
simplificada. («BOE» 139, d’11-6-2005.)

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, va introduir amb 
efectes des de l’1 de gener de 2004 un nou apartat 5 a 
l’article 9 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i altres normes 
tributàries. En l’apartat esmentat, actualment recollit a 
l’apartat 5 de l’article 9 del text refós de la Llei de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, s’estableix la possi-
bilitat que les persones físiques que adquireixin la resi-
dència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu des-
plaçament a territori espanyol puguin optar per tributar 
per l’impost sobre la renda de no residents en els termes 
i les condicions que assenyala el precepte esmentat.

Per tal de desplegar el contingut d’aquest règim espe-
cial i concretar certs aspectes necessaris per aplicar-lo, es 
considera oportú incorporar al Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial 
decret 1775/2004, de 30 de juliol, i a l’empara de l’habilita-
ció general que preveu la disposició final segona del text 
refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, un nou títol en què es reguli el règim especial de 
tributació per l’impost sobre la renda de no residents.

El Reial decret que ara s’aprova s’estructura en un 
article, una disposició addicional, una disposició transitò-
ria i una disposició final.

A l’article únic, s’aprova un nou títol, el VII, del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
que comprèn els articles 111 a 118, i que regula el nou 
règim especial.

En primer lloc, s’aborda l’àmbit d’aplicació i s’especi-
fica quan es consideren complerts alguns dels requisits 
necessaris per poder-hi optar, en particular, quan es con-
sidera complert el requisit que els treballs es realitzin 
efectivament a Espanya. 

Així mateix, es desplega el contingut del règim espe-
cial i s’efectuen les corresponents remissions a la norma-
tiva de l’impost sobre la renda de no residents, als efectes 
de determinar el deute tributari per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

Igualment, es regula el procediment d’exercici de l’op-
ció pel règim especial, la qual s’ha de realitzar en el ter-
mini de sis mesos des de l’inici de l’activitat a Espanya, 
mitjançant comunicació a l’Administració tributària, així 
com dels supòsits de renúncia i l’exclusió del règim.

Finalment, es fixen els termes en què s’ha de certificar 
la residència fiscal als contribuents que optin per l’aplica-
ció d’aquest règim especial.

La disposició addicional única eleva al 10 per cent, per 
a l’any 2005, el percentatge aplicable sobre el rendiment 
net per a la quantificació del conjunt de provisions deduï-
bles i despeses de difícil justificació, als efectes de la 
determinació del rendiment net de les activitats agrícoles 
i ramaderes en la modalitat simplificada del mètode d’es-
timació directa.


