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l’annex III del Reglament (CE) núm. 805/2004. De 
l’esmentada expedició n’ha de deixar constància 
mitjançant una nota en la matriu o pòlissa, i n’ha 
d’arxivar l’original que ha de circular mitjançant una 
còpia.

Correspon al notari en el protocol del qual hi 
hagi el títol executiu europeu certificat expedir el 
relatiu a la seva rectificació per error material i el de 
revocació que preveu l’article 10.1 del Reglament 
(CE) núm. 805/2004, així com el derivat de la falta o 
limitació d’executivitat, segons estableixen l’article 
6.2 i l’annex IV del mateix Reglament.

S’exceptua la pèrdua d’executivitat derivada 
d’una resolució judicial, per a la certificació de la 
qual cal atenir-se a l’apartat 1 d’aquesta disposició 
addicional.

En tot cas, ha de constar en la matriu o pòlissa la 
rectificació, revocació, falta o limitació d’executivitat.

La negativa del notari a l’expedició dels certifi-
cats requerits pot ser impugnada per l’interessat 
davant la Direcció General dels Registres i del Nota-
riat pels tràmits del recurs de queixa previst en la 
legislació notarial. Contra la resolució d’aquest òrgan 
directiu es pot interposar recurs, en una única instàn-
cia, davant del jutge de primera instància de la capital 
de la província on tingui el seu domicili el notari, el 
qual s’ha de resoldre pels tràmits del judici verbal.

4. La certificació a la qual es refereix l’annex V 
del Reglament (CE) núm. 805/2004 l’ha d’expedir 
l’òrgan administratiu o jurisdiccional que hagi dictat 
la resolució.

5. La competència territorial per a l’execució de 
resolucions, transaccions judicials i documents 
públics certificats com a títol executiu europeu cor-
respon al jutjat de primera instància del domicili del 
demandat o del lloc d’execució.

6. El Govern adopta les normes necessàries per 
al desplegament d’aquesta disposició addicional.»

Dos. S’introdueix una nova disposició final vint-i-
dosena amb la redacció següent:

«Disposició final vint-i-dosena. Mesures per facili-
tar l’aplicació a Espanya del Reglament (CE) 
núm. 2201/2003 del Consell, de 27 de novembre 
de 2003, relatiu a la competència, el reconeixe-
ment i l’execució de resolucions judicials en 
matèria matrimonial i de responsabilitat paren-
tal, pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 
1347/2000.
1. La certificació judicial relativa a les resolu-

cions judicials en matèria matrimonial i en matèria 
de responsabilitat parental, que preveu l’article 39 
del Reglament (CE) núm. 2201/2003, s’ha d’expedir 
de forma separada i mitjançant providència, emple-
nant el formulari corresponent que figura als anne-
xos I i II del Reglament esmentat.

2. La certificació judicial relativa a les resolu-
cions judicials sobre el dret de visita, previstes a 
l’apartat 1 de l’article 41 del Reglament (CE) núm. 
2201/2003, s’ha d’expedir de forma separada i mit-
jançant providència, emplenant el formulari que 
figura a l’annex III del Reglament esmentat.

3. La certificació judicial relativa a les resolu-
cions judicials sobre la restitució del menor, previs-
tes a l’apartat 1 de l’article 42 del Reglament (CE) 
núm. 2201/2003, s’ha d’expedir de forma separada i 
mitjançant providència, emplenant el formulari que 
figura a l’annex IV del Reglament esmentat.

4. El procediment per a la rectificació d’errors 
en la certificació judicial, previst a l’article 43.1 del 
Reglament (CE) núm. 2001/2003, es resol de la forma 
establerta en els tres primers apartats de l’article 267 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 

judicial. El mateix procediment s’observa per a la 
rectificació de la certificació judicial a la qual es refe-
reix l’apartat 1 d’aquesta disposició final.

No es pot interposar recurs contra la resolució 
en què es resolgui sobre l’aclariment o la rectificació 
de la certificació judicial a què es refereixen els tres 
apartats anteriors.

5. La denegació de l’expedició de la certificació 
judicial a la qual es refereixen els apartats 1, 2 i 3 
d’aquesta disposició final s’adopta de forma sepa-
rada i mitjançant providència, i es pot impugnar pels 
tràmits del recurs de reposició.»

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 5 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

9961 LLEI 20/2006, de 5 de juny, de modificació de la 
Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de deter-
minades entitats de dret públic. («BOE» 134, 
de 6-6-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL
L’estructuració del sector públic empresarial estatal, 

des que el 1941 es va crear l’Institut Nacional d’Indústria, 
ha passat per diverses etapes. En cadascuna d’aquestes, 
s’han adoptat les decisions que s’han considerat més 
coherents amb el context econòmic, jurídic i social, sobre 
les bases dels principis d’eficiència i racionalització. L’úl-
tima modificació substancial en aquest àmbit va ser la 
que va fer el Reial decret llei 15/1997, de 5 de setembre, 
pel qual es va modificar la Llei 5/1996, de 10 de gener, de 
creació de determinades entitats de dret públic. Com 
resulta de l’exposició de motius d’aquesta norma, el que 
en aquell moment es va pretendre va ser reestructurar el 
sector públic industrial espanyol des de la perspectiva 
d’un accionista únic, controlador d’un grup econòmic 
autosuficient i que no té suport pressupostari.

Transcorreguts vuit anys des d’aquesta última norma, 
la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha 
entrat en una nova etapa empresarial en què el principi 
d’autonomia pressupostària no es pot mantenir.

En conseqüència, i sempre dins el ple respecte al dret 
comunitari, es fa necessari modificar el règim financer de 
la Societat Estatal i de les seves empreses, que estava 
dissenyat seguint fonamentalment l’esquema de privatit-
zació generalitzada del sector públic empresarial estatal.
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Pel que s’exposa, l’article 1 de la Llei fa una nova 
redacció dels apartats 3 i 4 de l’article 12 de l’esmentada 
Llei 5/1996 i li afegeix un nou apartat 7. En aquest pre-
cepte, que fixa el règim jurídic i patrimonial de la Societat 
Estatal de Participacions Industrials, s’introdueixen dues 
novetats importants: d’una banda, la possibilitat que 
aquesta Societat Estatal pugui ser finançada amb càrrec 
als pressupostos generals de l’Estat, que es justifica per la 
necessitat de disposar de fons que per la seva quantia no 
pot obtenir per si mateix el grup estatal; d’altra banda, i en 
coherència amb això, se suprimeix l’actual prohibició 
legal que SEPI i les seves empreses puguin rebre aporta-
cions o garanties de les administracions públiques.

A més a més, en el nou apartat que s’afegeix s’atribu-
eix als deutes contrets per la Societat Estatal de Participaci-
ons Industrials per a la captació de fons mitjançant l’emis-
sió de valors de renda fixa una garantia similar a la que 
actualment té l’Institut de Crèdit Oficial segons la disposi-
ció addicional sisena del Reial decret llei 12/1995, de 28 de 
desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostà-
ria, tributària i financera. Una norma amb aquest contingut 
ha de permetre que el finançament procedent del sector 
privat s’aconsegueixi optimitzant els recursos, així com 
mantenir la qualitat financera del deute del grup públic.

L’article 2 afegeix un nou apartat 4 a l’article 13 de la 
Llei 5/1996 que intenta incorporar a les societats mercan-
tils del Grup SEPI un instrument societari existent a la Llei 
de societats anònimes per a les societats cotitzades, com 
és el de les accions rescatables. Es pretén així que aques-
tes societats puguin reforçar els seus fons propis acudint 
al mercat inversor i finançar els seus respectius processos 
d’adaptació empresarial i industrial sense més costos 
públics.

L’article 3 modifica la redacció de l’apartat 2 de l’article 
14 de la Llei 5/1996 per fer-lo compatible amb el que dis-
posa la disposició transitòria.

La disposició transitòria de la Llei té com a finalitat 
ordenar la continuació de la formulació dels comptes anu-
als consolidats de SEPI d’acord amb els criteris establerts 
per les normes que regulen l’elaboració del compte gene-
ral de l’Estat sense que li sigui aplicable l’obligació de 
consolidar que estableix el Codi de comerç.

Finalment, la disposició derogatòria suprimeix l’exi-
gència imposada a la Societat Estatal de Participacions 
Industrials de conservar uns fons propis mínims de 1.200 
milions d’euros (200.000 milions de pessetes), límit mínim 
que va establir la disposició addicional quarta del Reial 
decret llei 15/1997, de 5 de setembre, pel qual es modifica la 
Llei 5/1996, de 10 de gener. Això ha de permetre que el nou 
enfocament empresarial que s’encomana a la Societat 
Estatal de Participacions Industrials es porti a terme d’una 
manera eficaç i àgil en la gestió dels recursos.

Article 1.

Es fa una nova redacció dels apartats 3 i 4 de l’article 
12 de la Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de determi-
nades entitats de dret públic i s’hi afegeix un nou apartat 
7 en els termes següents:

«Article 12. Règim jurídic i patrimoni.
…
3. Els recursos de la Societat Estatal estan inte-

grats per:
a) Els béns i valors que constitueixin el seu 

patrimoni i els seus productes i rendes.
b) Els ingressos generats per l’exercici de les 

seves activitats.
c) Els procedents dels crèdits, préstecs i altres 

operacions financeres que pugui concertar.
d) Les aportacions efectuades amb càrrec als 

pressupostos generals de l’Estat.

e) Qualsevol altre que li sigui atribuït o que 
adquireixi en l’exercici legítim de la seva activitat.

4. La Societat Estatal de Participacions Industri-
als i les societats participades majoritàriament, 
directament o indirectament, per aquesta poden 
percebre transferències, subvencions, avals, subro-
gacions de deute, ampliacions de capital i qualsevol 
altre tipus d’aportacions equivalents amb càrrec als 
pressupostos generals de l’Estat, de les comunitats 
autònomes o de les corporacions locals.

…
7. Els deutes que SEPI contregui en la captació 

de fons en els mercats nacionals o estrangers, mit-
jançant l’emissió i col·locació de valors de renda 
fixa, poden gaudir davant tercers de la garantia de 
l’Estat. Aquesta garantia s’ha de prestar en els 
mateixos termes que per a les obligacions de la 
Hisenda Pública i fins a l’import màxim que, sobre 
això, estableixi la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a cada exercici. Aquest import màxim 
s’ha de referir, en tot moment, a l’import viu acumu-
lat del deute de SEPI garantit per l’Estat.»

Article 2.

S’afegeix un apartat 4 a l’article 13 de la Llei 5/1996, de 
10 de gener, de creació de determinades entitats de dret 
públic, amb la redacció següent:

«Article 13. Capacitat d’endeutament.
…
4. Les societats participades majoritàriament, 

directament o indirectament, per la Societat Estatal 
de Participacions Industrials poden emetre accions 
rescatables en els termes que preveuen els articles 
92 bis i 92 ter del Text refós de la Llei de societats 
anònimes.»

Article 3.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 5/1996, 
de 10 de gener, de creació de determinades entitats de 
dret públic, que queda redactat en els termes següents:

«Article 14. Règim comptable, pressupostari i fiscal.
…
2. La Societat Estatal de Participacions Industrials 

i les societats residents en el territori espanyol que 
formin part del seu grup en el sentit dels articles 42 i 
següents del Codi de comerç, es poden subjectar al 
règim de tributació consolidada de l’impost sobre 
societats mentre no s’hagi amortitzat íntegrament el 
deute generat per l’Institut Nacional d’Indústria. El que 
disposa aquest apartat s’aplica sense perjudici del que 
assenyala la disposició transitòria d’aquesta Llei.»

Disposició transitòria.

Mentre la Societat Estatal de Participacions Industrials 
tingui l’obligació d’elaborar informació comptable conso-
lidada d’acord amb les normes que regulen l’elaboració 
del Compte General de l’Estat, ha de formular els seus 
comptes anuals consolidats d’acord amb els criteris que 
estableixen les normes esmentades, sense que li sigui 
aplicable l’obligació de consolidar que preveu l’article 42 
del Codi de comerç.

Disposició derogatòria.

Es deroga la disposició addicional quarta del Reial 
decret llei 15/1997, de 5 de setembre, pel qual es modifica 
la Llei 5/1996, de 10 de gener, de creació de determinades 
entitats de dret públic.
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Disposició final primera.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè 
en l’exercici durant el qual entri en vigor aquesta Llei 
acordi les modificacions pressupostàries necessàries per 
a l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona.

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 5 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
9963 ORDRE SCO/1741/2006, de 29 de maig, per la 

qual es modifiquen els annexos del Reial 
decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les bases generals sobre autorit-
zació de centres, serveis i establiments sanita-
ris. («BOE» 134, de 6-6-2006.)

La disposició final segona del Reial decret 1277/2003, 
de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals 
sobre autorització de centres, serveis i establiments sani-
taris, habilita el ministre de Sanitat i Consum per al des-
plegament normatiu de les seves previsions incloent-hi 
expressament «l’actualització de la classificació i de les 
definicions dels centres, serveis, establiments i unitats 
assistencials a què es refereixen els seus annexos».

L’exercici professional de la psicologia, que des de 
sempre ha tingut un marcat caràcter polivalent manifestat 
en els seus plans d’estudi i en les diverses opcions i fins i 
tot itineraris curriculars específics de la llicenciatura, està 
immersa, des de fa temps, en un procés de profunds can-
vis que en l’àmbit sanitari ha tingut les seves pròpies 
manifestacions, com les derivades de la creació de l’espe-
cialitat de psicologia clínica mitjançant el Reial decret 
2490/1998, de 20 de novembre, pel qual es crea i regula el 
títol oficial de psicòleg especialista en psicologia clínica, i 
la posterior consideració d’aquesta com una «professió 
sanitària titulada i regulada», en els termes que preveu 
l’article 36 de la Constitució, per la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, que, 
no obstant això, no considera com a tal el llicenciat en 
psicologia sense aquesta especialitat.

Aquesta situació aconsella incorporar algunes modifica-
cions al Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, mitjançant 
les quals es pretén, d’una banda, adequar algunes de les 
seves definicions als continguts de la psicologia clínica 
segons la doctrina científica i professional més consolidada, i 
possibilitar, d’altra banda, que l’elevat nombre de llicenciats 
en psicologia sense especialitat es puguin acollir al règim 
d’autoritzacions en els termes que preveu aquesta Ordre, 
quan es pretengui que els centres o gabinets on exerceixen la 
seva professió tinguin la consideració de centres sanitaris.

Això no impedeix que, tot i que no s’acullin a aquest 
règim, puguin seguir exercint la professió col·legiada de 

«psicòleg» en totes les seves facetes, inclosa la relacionada 
amb la salut, com ho feien amb anterioritat a la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, sense que l’objectiu d’aquesta norma 
sigui, com tampoc ho és del Reial decret 1277/2003, de 10 
d’octubre, modificar, ni directament ni indirectament, el dis-
seny de les professions sanitàries regulades i titulades que 
efectua la Llei esmentada, sinó establir criteris de qualitat i 
seguretat respecte als centres sanitaris que autoritzen les 
diferents administracions sanitàries a les quals correspon 
legalment aquesta competència.

Les modificacions que incorpora aquesta Ordre als 
annexos del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, han 
estat objecte d’informe per la Comissió de Recursos 
Humans del Sistema Nacional de Salut, en la qual, a més 
dels ministeris de Sanitat i Consum i d’Educació i Ciència, 
entre altres, estan representades totes les administraci-
ons sanitàries, pel Consell Assessor de Sanitat, per l’Orga-
nització Col·legial de Psicòlegs, per la Conferència de 
Degans de les Facultats de Psicologia i per diverses asso-
ciacions cientificoprofessionals, les aportacions de les 
quals s’han tingut en compte en el procés d’elaboració 
d’aquesta norma.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb la disposició 
final segona del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Administracions Públiques, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos del Reial decret 
1277/2003, de 10 d’octubre.

El Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les bases generals sobre autorització de 
centres, serveis i establiments sanitaris, queda modificat 
de la manera següent:

U. La referència C.2.5.10 de l’annex I queda redac-
tada de la manera següent:

«C.2.5.10 Centres de reconeixement.»

Dos. La referència C.2.5.10 de l’annex II queda redac-
tada de la manera següent:

«C.2.5.10 Centres de reconeixement: centres 
sanitaris on, d’acord amb el que preveu la norma-
tiva específica, es porten a terme reconeixements 
mèdics i psicològics per determinar les condicions 
físiques i psicològiques dels aspirants o titulars de 
permisos o llicències, o per a la realització de deter-
minades activitats i per a la seva renovació.»

Tres. La referència C.2.5.11 de l’annex II queda redac-
tada de la manera següent:

«C.2.5.11 Centres de salut mental: centres sani-
taris en què es fa el diagnòstic i el tractament en 
règim ambulatori de les malalties i trastorns men-
tals, emocionals, relacionals i del comportament.»

Quatre. La referència U.70 de l’annex II queda redac-
tada de la manera següent:

«U.70 Psicologia clínica: unitat assistencial en 
la qual un psicòleg especialista en psicologia clínica 
és responsable de fer el diagnòstic, l’avaluació, el 
tractament i la rehabilitació dels trastorns mentals, 
emocionals, relacionals i del comportament.»

Cinc. La referència U.900 de l’annex II queda redac-
tada de la manera següent:

«U.900 Altres unitats assistencials: unitats sota la 
responsabilitat de professionals amb titulació oficial o 
habilitació professional que, encara que no tinguin la 
consideració legal de «professions sanitàries titulades 
i regulades» en el sentit que preveu l’article 2.1 de la 
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les 


