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provincia onde teña o seu domicilio o notario, o cal se 
resolverá polos trámites do xuízo verbal.

4. A certificación a que se refire o anexo V do 
Regulamento (CE) n.º 805/2004 será expedida polo 
órgano administrativo ou xurisdicional que ditase a 
resolución.

5. A competencia territorial para a execución de 
resolucións, transaccións xudiciais e documentos 
públicos certificados como título executivo europeo 
corresponderá ao xulgado de primeira instancia do 
domicilio do demandado ou do lugar de execución.

6. O Goberno adoptará as normas precisas para 
o desenvolvemento desta disposición adicional.»

Dous. Introdúcese unha nova disposición derradeira 
vixésimo segunda coa seguinte redacción:

«Disposición derradeira vixésimo segunda. Medi-
das para facilitar a aplicación en España do Regu-
lamento (CE) n.º 2201/2003 do Consello, do 27 de 
novembro de 2003, relativo á competencia, o 
recoñecemento e a execución de resolucións 
xudiciais en materia matrimonial e de responsa-
bilidade parental, polo que se derroga o Regula-
mento (CE) n.º 1347/2000.
1. A certificación xudicial relativa ás resolucións 

xudiciais en materia matrimonial e en materia de res-
ponsabilidade parental, prevista no artigo 39 do 
Regulamento (CE) n.º 2201/2003, expedirase de forma 
separada e mediante providencia, cubrindo o formu-
lario correspondente que figura nos anexos I e II do 
regulamento citado.

2. A certificación xudicial relativa ás resolucións 
xudiciais sobre o dereito de visita, previstas no 
número 1 do artigo 41 do Regulamento (CE) n.º 2201/
2003, expedirase de forma separada e mediante pro-
videncia, cubrindo o formulario que figura no anexo 
III do dito regulamento.

3. A certificación xudicial relativa ás resolucións 
xudiciais sobre a restitución do menor, previstas no 
número 1 do artigo 42 do Regulamento (CE) n.º 2201/
2003, expedirase de forma separada e mediante pro-
videncia, cubrindo o formulario que figura no anexo 
IV do regulamento citado.

4. O procedemento para a rectificación de erros 
na certificación xudicial, previsto no artigo 43.1 do 
Regulamento (CE) n.º 2001/2003, resolverase da 
forma establecida nos tres primeiros puntos do artigo 
267 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder 
xudicial. O mesmo procedemento se observará para 
a rectificación da certificación xudicial a que se refire 
o número 1 desta disposición derradeira.

Non caberá ningún recurso contra a resolución 
en que se resolva sobre a aclaración ou rectificación 
da certificación xudicial a que se refiren os tres ante-
riores puntos.

5. A denegación da expedición da certificación 
xudicial a que se refiren os números 1, 2 e 3 desta 
disposición derradeira adoptarase de forma separada 
e mediante providencia, e poderase impugnar polos 
trámites do recurso de reposición.»

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades 

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 5 de xuño de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 9961 LEI 20/2006, do 5 de xuño, de modificación da 
Lei 5/1996, do 10 de xaneiro, de creación de 
determinadas entidades de dereito público. 
(«BOE» 134, do 6-6-2006.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

PREÁMBULO

A estruturación do sector público empresarial estatal, 
desde que en 1941 se creou o Instituto Nacional de Indus-
tria, pasou por diversas etapas. En cada unha delas, adop-
táronse as decisións que se consideraron máis coheren-
tes co contexto económico, xurídico e social, sobre as 
bases dos principios de eficiencia e racionalización. A 
última modificación substancial neste ámbito foi a reali-
zada polo Real decreto lei 15/1997, do 5 de setembro, polo 
que se modificou a Lei 5/1996, do 10 de xaneiro, de crea-
ción de determinadas entidades de dereito público. Como 
resulta da exposición de motivos desta norma, o que 
naquel momento se pretendeu foi a reestruturación do 
sector público industrial español desde a perspectiva dun 
accionista único, controlador dun grupo económico auto-
suficiente e carente de apoio orzamentario.

Transcorridos oito anos desde a última norma citada, 
a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) 
entrou nunha nova etapa empresarial na cal o principio 
de autonomía orzamentaria non pode xa ser mantido.

En consecuencia, e sempre dentro do pleno respecto ao 
dereito comunitario, faise necesario modificar o réxime finan-
ceiro da Sociedade Estatal e das súas empresas, que estaba 
deseñado seguindo fundamentalmente o esquema de priva-
tización xeneralizada do sector público empresarial estatal.

Polo exposto, o artigo 1 da Lei dá nova redacción aos 
números 3 e 4 do artigo 12 da citada Lei 5/1996 e engáde-
lle a este un novo número 7. Neste precepto, que fixa o 
réxime xurídico e patrimonial da Sociedade Estatal de 
Participacións Industriais, introdúcense dúas novidades 
importantes: dun lado, a posibilidade de que esta Socie-
dade Estatal poida ser financiada con cargo aos orzamen-
tos xerais do Estado, que se xustifica pola necesidade de 
dispoñer de fondos que pola súa contía non pode obter 
por si mesmo o grupo estatal; doutro lado, e en coheren-
cia co anterior, suprímese a actual prohibición legal de 
que a SEPI e as súas empresas poidan recibir achegas ou 
garantías das administracións públicas.

Adicionalmente, no novo punto que se engade, atri-
búeselles ás débedas contraídas pola Sociedade Estatal 
de Participacións Industriais para a captación de fondos 
mediante emisión de valores de renda fixa unha garantía 
similar á que actualmente desfruta o Instituto de Crédito 
Oficial segundo a disposición adicional sexta do Real 
decreto lei 12/1995, do 28 de decembro, sobre medidas 
urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira. 
Unha norma con este contido permitirá que o financia-
mento procedente do sector privado se consiga optimi-
zando os recursos, así como manter a calidade financeira 
da débeda do grupo público.

O artigo 2 engade un novo punto 4 ao artigo 13 da Lei 
5/1996 que trata de incorporar ás sociedades mercantís do 
grupo SEPI un instrumento societario xa existente na Lei 
de sociedades anónimas para as sociedades cotizadas 
como é o das accións rescatables. Preténdese así que 
estas sociedades poidan reforzar os seus fondos propios 
acudindo ao mercado investidor e financiar os seus res-
pectivos procesos de adaptación empresarial e industrial 
sen maiores custos públicos.

O artigo 3 modifica a redacción do punto 2 do artigo 
14 da Lei 5/1996 para facelo compatible co disposto na 
disposición transitoria.
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A disposición transitoria da lei ten por finalidade orde-
nar a continuación da formulación das contas anuais con-
solidadas da SEPI de acordo cos criterios establecidos 
polas normas que regulan a elaboración da Conta Xeral 
do Estado sen que lle sexa de aplicación a obriga de con-
solidar establecida no Código de comercio.

Finalmente, a disposición derrogatoria suprime a 
exixencia imposta á Sociedade Estatal de Participacións 
Industriais de conservar uns fondos propios mínimos de 
1.200 millóns de euros (200.000 millóns de pesetas), límite 
mínimo que estableceu a disposición adicional cuarta do 
Real decreto lei 15/1997, do 5 de setembro, polo que se 
modifica a Lei 5/1996, do 10 de xaneiro. Isto permitirá que 
o novo enfoque empresarial que se lle encomenda á Socie-
dade Estatal de Participacións Industriais se leve a cabo 
dunha maneira eficaz e áxil na xestión dos seus recursos.

Artigo 1.

Dáselles nova redacción aos puntos 3 e 4 do artigo 12 
da Lei 5/1996, do 10 de xaneiro, de creación de determina-
das entidades de dereito público e engádeselle a este un 
novo número 7 nos seguintes termos:

«Artigo 12. Réxime xurídico e patrimonio.
…
3. Os recursos da Sociedade Estatal estarán 

integrados por:

a) Os bens e valores que constitúan o seu patri-
monio e os produtos e rendas del.

b) Os ingresos xerados polo exercicio das súas 
actividades.

c) Os procedentes dos créditos, préstamos e 
demais operacións financeiras que poida concertar.

d) As achegas efectuadas con cargo aos orza-
mentos xerais do Estado.

e) Calquera outro que lle sexa atribuído ou que 
adquira no exercicio lexítimo da súa actividade.

4. A Sociedade Estatal de Participacións Indus-
triais e as sociedades participadas maioritariamente, 
directa ou indirectamente, por esta poderán percibir 
transferencias, subvencións, avais, subrogacións de 
débeda, ampliacións de capital e calquera outro tipo 
de achegas equivalentes con cargo aos orzamentos 
xerais do Estado, das comunidades autónomas ou 
das corporacións locais.

…

7. As débedas que a SEPI contraia na captación de 
fondos nos mercados nacionais ou estranxeiros, mediante 
a emisión e colocación de valores de renda fixa, poderán 
gozar fronte a terceiros da garantía do Estado. Esta garan-
tía prestarase nos mesmos termos que para as obrigas da 
Facenda Pública e ata o importe máximo que, ao respecto, 
estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para cada 
exercicio. Este importe máximo referirase, en todo 
momento, ao importe vivo acumulado da débeda da SEPI 
garantida polo Estado.»

Artigo 2.

Engádese un punto 4 ao artigo 13 da Lei 5/1996, do 10 
de xaneiro, de creación de determinadas entidades de 
dereito público, coa seguinte redacción:

«Artigo 13. Capacidade de endebedamento.
…
4. As sociedades participadas maioritariamente, 

directa ou indirectamente, pola Sociedade Estatal de 
Participacións Industriais poderán emitir accións resca-
tables nos termos previstos nos artigos 92 bis e 92 ter 
do texto refundido da Lei de sociedades anónimas.»

Artigo 3.

Modifícase o numero 2 do artigo 14 da Lei 5/1996, do 10 
de xaneiro, de creación de determinadas entidades de dereito 
público, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 14. Réxime contable, orzamentario e fiscal.
…
2. A Sociedade Estatal de Participacións Industriais 
e as sociedades residentes en territorio español que 
formen parte do seu grupo no sentido dos artigos 42 
e seguintes do Código de comercio, poderán suxei-
tarse ao réxime de tributación consolidada do 
imposto sobre sociedades en canto non se amorti-
zase integramente a débeda xerada polo Instituto 
Nacional de Industria. O disposto neste punto aplica-
rase sen prexuízo do sinalado na disposición transito-
ria desta lei.»

Disposición transitoria.

Mentres a Sociedade Estatal de Participacións Industriais 
teña a obriga de elaborar información contable consolidada 
de acordo coas normas que regulan a elaboración da Conta 
Xeral do Estado, formulará as súas contas anuais consolida-
das en todo caso de acordo cos criterios establecidos nas 
ditas normas, sen que lle sexa de aplicación a obriga de con-
solidar prevista no artigo 42 do Código de comercio.

Disposición derrogatoria.

Derrógase a disposición adicional cuarta do Real 
decreto lei 15/1997, do 5 de setembro, polo que se modifica 
a Lei 5/1996, do 10 de xaneiro, de creación de determinadas 
entidades de dereito público.

Disposición derradeira primeira.

Autorízase o ministro de Economía e Facenda para que 
no exercicio durante o cal entre en vigor esta lei acorde as 
modificacións orzamentarias necesarias para a aplicación 
desta lei.

Disposición derradeira segunda.

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publica-
ción no Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades 

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 5 de xuño de 2006.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 9963 ORDE SCO/1741/2006, do 29 de maio, pola 
que se modifican os anexos do Real decreto 
1277/2003, do 10 de outubro, polo que se 
establecen as bases xerais sobre autorización 
de centros, servizos e establecementos sani-
tarios. («BOE» 134, do 6-6-2006.)

A disposición derradeira segunda do Real decreto 
1277/2003, do 10 de outubro, polo que se establecen as 


