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El que disposa el Títol I produirà efectes per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’entrada en vigor
d’esta Llei.
El que disposa l’article segon.u produirà efectes a partir de l’1 de gener de 2006.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 18 de novembre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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ments en els costos de producció i evitar així pèrdues de
competitivitat que suposarien un fre al creixement.
En conseqüència, és necessari adoptar reformes que
impulsen l’augment de la productivitat en el sistema econòmic. Es tracta, per esta via, de contribuir a situar l’economia espanyola en condicions de començar a corregir
les carències de la seua pauta de creixement, com a via
per a garantir la seua sostenibilitat.
Amb estos propòsits, a través d’esta Llei, s’introduïxen reformes d’impuls i estímul a la productivitat que
formen part d’un conjunt més ampli, en el qual s’estructuren i coordinen una varietat d’actuacions, en diferents
àmbits i amb distints terminis d’execució, orientades a
dinamitzar l’economia espanyola i impulsar la seua productivitat.
II

LLEI 24/2005, de 18 de novembre, de reformes
per a l’impuls a la productivitat. («BOE» 277,
de 19-11-2005.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El principal objectiu de la política econòmica desenvolupada pel Govern és augmentar el benestar dels ciutadans. Per a aconseguir este objectiu, és necessari impulsar un model de creixement equilibrat, sostingut i
sostenible, basat en l’augment de la productivitat i de
l’ocupació, que permeta atendre les necessitats collectives i promoure una major cohesió social, al mateix
temps que facilite la resposta als reptes derivats de la
cada vegada major integració econòmica en els mercats
europeus i mundials.
El model de creixement econòmic seguit en els últims
anys, encara que ha contribuït a aproximar els nivells de
renda per capita d’Espanya als dels països més avançats
de la Unió Europea, ha presentat carències que és indispensable afrontar i corregir. D’una banda, s’ha basat en
factors com el favorable tipus de canvi amb què es va
entrar en la moneda única o la significativa reducció dels
tipus d’interés, els efectes positius de la qual tendixen a
moderar-se. D’altra banda, este model presenta una debilitat estructural que, a més, s’ha intensificat en els últims
anys: l’escassa contribució de la productivitat al creixement. Esta debilitat ha donat lloc al fet que el nivell mitjà
de productivitat de l’economia espanyola s’haja allunyat,
en els últims anys, del dels països més avançats del nostre entorn, en compte de convergir-hi.
L’allunyament respecte als nivells de productivitat
dels països més avançats representa un seriós risc per a
l’evolució de l’economia espanyola, tant a llarg termini
com de manera més immediata. A llarg termini, la productivitat és el principal determinant del creixement econòmic i el seu augment és essencial per a garantir la sostenibilitat futura de l’estat del benestar, especialment en
el marc d’envelliment de la població a qui s’enfronta la
nostra societat. De manera més immediata, en el context
de creixent obertura i integració de l’economia espanyola
en els mercats europeus i internacionals, l’augment de la
productivitat és indispensable per a absorbir els incre-

Per mitjà d’esta Llei es regulen una sèrie de matèries
el contingut essencial de les quals el constituïxen les
reformes de caràcter liberalitzador en els mercats de béns
i servicis que perseguixen, a través de l’impuls a la competència efectiva, estimular l’augment de la productivitat
i, per esta via, contribuir a corregir les carències ja assenyalades en el model de creixement econòmic.
Addicionalment, es recullen mesures de caràcter
administratiu, incloent-hi l’àmbit de la fe pública, que
tenen com a objecte la millora en el funcionament de l’Administració en les seues relacions amb els ciutadans.
III
En el títol I es recullen un conjunt de reformes en
matèria de mercats de productes i servicis, que potencien
les condicions de competència efectiva en diversos sectors de l’economia espanyola.
En el capítol primer s’avança en la reforma dels mercats energètics, on s’adopten mesures per a fomentar un
comportament més eficient dels agents i aprofundir en
una liberalització ordenada del sector, que, atés el seu
caràcter d’entrada estratègica, ha de traduir-se en guanys
de productivitat per al conjunt de l’economia.
Com a mesura de tipus horitzontal, s’habilita el Govern
a actualitzar el règim retributiu de la Comissió Nacional
d’Energia. Esta mesura permetrà adaptar els ingressos de
la Comissió a les seues necessitats financeres, degudament justificades.
Respecte al Sector Elèctric, amb l’objectiu d’impulsar
el compliment del Pla de Foment de les Energies Renovables a Espanya 2000-2010, s’adopten mesures destinades
a fomentar el desenvolupament de la biomassa, amb la
qual cosa permeten la combustió d’esta matèria primera
en les instal·lacions del règim ordinari. Així mateix, es
permet que, amb caràcter excepcional, la biomassa puga
superar els límits generals que la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric, preveu per a la producció
d’energia elèctrica del règim especial.
D’altra banda, per a reforçar l’estabilitat i consistència
d’este sistema, és necessari constituir una nova entitat
pública empresarial que substituïsca l’actual Empresa
Nacional de Residus Radioactius, SA, i dispose de recursos suficients per a dotar el Fons per al finançament de les
activitats del Pla General de Residus Radioactius.
En el Sector d’Hidrocarburs, s’adopten mesures addicionals per a millorar el règim de comercialització de carburants en les cooperatives agrícoles.
S’adopten també una sèrie de mesures complementàries que permetran millorar el funcionament del mercat
dels hidrocarburs gasosos. En este sentit, es revisa la planificació per a especificar que esta té caràcter obligatori,
no exclusivament de mínims; i s’habilita la Comissió
Nacional d’Energia (CNE) per a resoldre les liquidacions
de gas.
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Finalment, s’introduïxen reformes per a millorar el
marc regulador de la generació elèctrica d’origen nuclear.
En este sentit, s’aclarix que les Instruccions dictades pel
Consell de Seguretat Nuclear tenen caràcter vinculant; es
fa una nova redacció de determinats articles de la
Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre Energia Nuclear; i s’habilita un mecanisme de mercat per a valorar els emplaçaments de les centrals nuclears en moratòria.
En el capítol segon, es reforma la regulació del sistema de distribució del mercat de tabacs, amb l’objecte de
possibilitar una competència efectiva que impulse millores de productivitat compatibles amb les mesures necessàries de prevenció i control del tabaquisme i amb les
exigències derivades dels nostres compromisos internacionals en esta matèria, en particular, amb els assumits en
el Conveni Marc de l’Organització Mundial de la Salut per
al Control del Tabac, ratificat per Espanya al gener de
2005. D’una banda, s’eliminen restriccions innecessàries,
que dificulten el desenvolupament de la iniciativa empresarial en el mercat de la distribució majorista. Així, s’elimina l’obligatorietat d’haver de comptar amb magatzems
propis i amb una direcció exclusiva del transport. D’altra
banda, s’adopten reformes per a impulsar l’eficiència i la
productivitat en el funcionament de la xarxa de distribució detallista, respecte a les limitacions que en este punt
conté la nostra legislació sobre venda, consum i publicitat
de productes del tabac. Així, es permet que els estancs
puguen transportar el tabac als seus clients del segon
canal; se suavitzen les restriccions que se’ls imposaven al
subministrament al segon canal, i, addicionalment, es
permet la transmissió de les actuals expenedories a persones no familiars del titular. Així mateix, es reduïx a 25
anys el termini de les concessions que s’efectuen a partir
de l’entrada en vigor d’esta Llei, així com de les que es
transmeten.
En el capítol tercer, s’aprofundix en la liberalització
dels servicis funeraris, dotant d’habilitació per a operar en
tot el territori nacional les empreses que compten amb
autorització de qualsevol Ajuntament, la qual cosa facilitarà la competència entre prestadors, incentivant un augment de la seua productivitat.
En el capítol Quart, la iniciativa de modernització de
destinacions turístiques madures respon a la necessitat
de renovar en profunditat un actiu de gran valor en la nostra oferta, que oferix clars signes de maduresa. Esta iniciativa suposa un instrument de suport a les administracions locals i a la indústria turística privada per a la
recuperació d’estes destinacions, que permet la seua correcta comercialització, a fi d’aconseguir un mercat turístic
de qualitat i creixement competitiu.
IV
En el títol II s’introduïxen reformes per a la millora del
funcionament de l’Administració.
En el capítol primer s’emprenen una sèrie de millores
dels tràmits administratius que afecten tant ciutadans
com empreses. Així, s’establixen fórmules per a fer compatibles els indubtables avantatges de rapidesa i senzillesa que comporta l’ús de la denominació social establida per a la constitució de la Societat Limitada Nova
Empresa, amb la utilització, si és el cas, a posteriori, d’altres denominacions socials més atractives per a l’activitat comercial de les empreses. A més, per mitjà de la
corresponent disposició addicional, s’exceptuen del
pagament d’aranzels notarials i registrals els canvis de
denominació d’este tipus de societats que es realitzen en
el termini de tres mesos des de la seua constitució o des
de l’entrada en vigor d’esta Llei. S’eviten, així, costos que
podrien limitar els efectes dinamitzadors de la regulació
d’estes societats.
En el capítol segon, quant a la fe pública, o al nostre
sistema de seguretat jurídica preventiva, s’introduïxen
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diferents reformes que tenen com a finalitat essencial
acomodar-lo a les exigències d’una economia moderna,
amb especial incidència en la seua agilitat i utilització
efectiva de les tècniques informàtiques, electròniques i
telemàtiques.
Així, s’introduïxen reformes quant al còmput dels
terminis d’inscripció dels títols en els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, per a dinamitzar i
agilitzar el tràfic jurídic civil i mercantil pel que fa a la
inscripció d’actes i negocis jurídics. En eixe sentit, s’exigix, per a controlar l’adequat compliment d’estos terminis, que es proporcione a l’Administració informació
suficient per a la seua verificació.
Així mateix, es fa imprescindible adoptar les reformes
necessàries perquè siga possible la presentació telemàtica de documents en els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, perquè l’actual situació de la
tecnologia empara la dita possibilitat. Esta reforma exigida pels operadors econòmics és lògica i necessària,
ateses les exigències de la societat de la informació i, per
això, s’elimina qualsevol tipus de trava que hi puga existir. Ha de fer-se especial menció a la possibilitat que es
puga obtindre publicitat formal de manera telemàtica,
permetent que els ciutadans puguen sol·licitar de manera
real i efectiva el dit tipus de publicitat, la qual cosa els
permetrà conéixer de mode més àgil i ràpid el contingut
dels Registres. Cal afegir que, igualment, i com a mesura
d’eficiència administrativa, es permet que els funcionaris,
empleats públics i autoritat judicial puguen accedir al contingut dels Llibres del Registre sense intermediació del
registrador, quan de l’exercici de la seua funció pública es
tracta, la qual cosa resulta un adequat corol·lari de la presumpció d’interés en el coneixement dels dits Llibres de
què gaudixen els dits funcionaris, empleats públics i autoritat judicial.
A més, s’inclouen dos diferents tipus de reformes,
respecte del sistema de seguretat jurídica preventiva,
ambdós íntimament connectades, i que permetran incrementar la seua eficàcia. D’una banda, es millora el règim
de recursos enfront de la qualificació, atés que l’experiència haguda fins al moment ha posat de manifest les disfuncions del seu règim jurídic. Entre altres aspectes,
s’aclarix i concreta la impossibilitat que el registrador
puga recórrer la decisió del seu superior jeràrquic quan
revoca la seua qualificació; per idèntica raó, es manté i
aclarix la vinculació de tots els registradors a les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat
quan resol recursos enfront de la qualificació. Estes
mesures tenen com a conseqüència immediata l’agilització del sistema dels recursos, amb el consegüent impuls
en l’àmbit de l’eficiència administrativa i el correlatiu en la
productivitat del país.
D’altra banda, es millora i modifica el règim disciplinari registral i notarial, perquè és necessari que, per a
millorar la qualitat del sistema, es dispose d’un règim disciplinari que responga a les necessitats reals. Des d’esta
perspectiva, l’experiència haguda ha mostrat la ineficiència del sistema, la qual cosa ha de ser corregida, ja que
notaris i registradors són funcionaris públics que depenen jeràrquicament del Ministeri de Justícia a través de la
Direcció General dels Registres i del Notariat (article 307
del Reglament Notarial, aprovat per Decret de 2 de juny
de 1944, i article 274 de la Llei Hipotecària, aprovat el text
refós per Decret de 8 de febrer de 1946), de manera que és
necessari accentuar la dita situació amb vista a aclarir
determinats tipus del seu règim disciplinari. Ha d’afegirse que la millora d’este règim té una vinculació directa
amb l’eficiència administrativa.
Finalment, s’introduïxen altres reformes per a, d’una
banda, precisar la responsabilitat registral en l’emissió de
notes simples i, d’una altra, aclarir el procediment d’inscripció registral del juí de suficiència notarial.
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D’altra banda, a través de les corresponents disposicions addicionals s’establix un mandat perquè els fedataris
públics informen sobre l’aplicació de l’aranzel i es regula
la cessió d’informació de caràcter tributari per mitjans
informàtics o telemàtics, en aquells procediments administratius en què siga necessari obtindre informació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Estes mesures contribuïxen, respectivament, a reforçar la transparència en matèria de fe pública i a la reducció de càrregues
i costos administratius, tant per a la mateixa Administració, com per als ciutadans i les empreses.
Finalment, el capítol tercer introduïx millores en els
tràmits administratius en excloure de l’àmbit d’aplicació
de la Llei General de Subvencions l’activitat subvencional
de les diputacions provincials. D’esta manera, s’eviten
tràmits innecessaris que no aporten valor afegit i generen
alts costos de transacció, partint que l’activitat de cooperació desenvolupada per les diputacions provincials respecte als municipis respon a una naturalesa diferent, orientada a garantir uns paràmetres d’igualtat de tots els
ciutadans en el gaudi dels servicis públics, al mateix
temps que té un caràcter obligatori i irrenunciable.
V
Les reformes adoptades per mitjà d’esta Llei que, com
s’ha assenyalat, s’integren en un conjunt més ampli,
tenen com a objecte proporcionar un impuls directe a
l’augment de la productivitat econòmica. Al mateix temps,
estes reformes generen confiança i proporcionen un clar
senyal als mercats i agents econòmics del decidit compromís de la política econòmica espanyola amb l’augment de la productivitat que, junt amb l’estabilitat pressupostària i el foment de la transparència, es configura com
un dels eixos a través dels quals es contribuïx a l’objectiu
de millora del benestar dels ciutadans.

TÍTOL I
Mercats de productes i servicis
CAPÍTOL I
Mercats energètics
SECCIÓ 1a. MESURES HORITZONTALS
Article primer. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs.
S’afig un punt sext a l’apartat 2 de la disposició addicional dotze de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector
d’Hidrocarburs, que queda amb la redacció següent:
«Sext. Els tipus de gravamen a què fan referència
els punts 1r e), 2n f) i 3r e) de l’apartat 2 de la present
disposició, seran revisats pel Govern amb caràcter
quadriennal, adaptant-los a les necessitats de finançament que justifique la Comissió Nacional d’Energia, segons el que establix la disposició addicional
onze d’esta Llei.
La primera revisió es realitzarà per a l’any
2006.»
SECCIÓ 2a. SECTOR ELÈCTRIC
Article segon. Modificació del Reial Decret Llei 6/2000,
de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de
la Competència en Mercats de Béns i Servicis, i de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
U. Es modifica l’apartat quatre de l’article 19 del Reial
Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents
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d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i
Servicis, que queda amb la redacció següent:
«Quatre. L’1 de gener de 2010 desapareixeran
les tarifes de subministrament d’energia elèctrica
d’alta tensió.»
Dos. Es modifica la disposició transitòria onze de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que
queda amb la redacció següent:
«Disposició transitòria onze. Règim retributiu
especial per a distribuïdors.
Fins a l’1 de gener de 2010, els distribuïdors que
estiguen operant amb anterioritat a l’1 de gener
de 1997, als quals no els és aplicable el Reial Decret
1538/1987, d’11 de desembre, sobre determinació de
la tarifa de les empreses gestores del servici elèctric,
podran acollir-se al règim tarifari que per a estos
distribuïdors aprove el Govern, que garantirà, en tot
cas, una retribució econòmica adequada.
No obstant això, quan el Govern aprove una
modificació del règim econòmic de l’activitat de distribució establida en el Reial Decret 2.819/1998, de 23
de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport i distribució d’energia elèctrica, que considere les característiques d’estos distribuïdors, hauran d’acollir-s’hi obligatòriament quan entre en
vigor i en cap cas abans de l’1 de gener de 2007.
D’acord amb el que establix l’article 9.3 d’esta
Llei, els distribuïdors a què es referix la present disposició transitòria podran adquirir energia com a
clients qualificats. Estes adquisicions suposaran la
renúncia definitiva en eixa quantia al règim tarifari
que s’establisca, d’acord amb el paràgraf anterior.
Estos distribuïdors hauran d’adquirir, en tot cas,
l’energia elèctrica com a subjectes qualificats, en
aquella part del seu consum que excedisca el realitzat en l’exercici econòmic de 1997, incrementat en el
percentatge del seu creixement vegetatiu que reglamentàriament es determine.»
Article tercer. Foment de la cocombustió.
S’afig un nou paràgraf a l’apartat 5 de l’article 30 de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, amb
la redacció següent:
«Així mateix, el Govern podrà determinar el dret
a la percepció d’una prima que complemente el
règim retributiu d’aquelles instal·lacions de producció d’energia elèctrica d’origen tèrmic del règim
ordinari quan, a més d’utilitzar el combustible per al
qual van ser autoritzats, utilitzen també biomassa
com a combustible secundari. Per a això, es tindran
en compte els consums energètics que es produïsquen i els sobrecostos que la dita utilització produïsca. L’acte resolutori pel qual es fixe la quantia de la
prima contindrà també les condicions d’utilització
de la biomassa.»
Article quart. Foment de la biomassa.
Es modifica l’últim paràgraf de la lletra b) de l’apartat
quatre de l’article 30 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
del Sector Elèctric, que queda redactat de la manera
següent:
«Excepcionalment, el Govern podrà autoritzar
primes superiors a les previstes en el paràgraf anterior per a les instal·lacions que utilitzen com a energia primària, energia solar o biomassa.
A l’efecte d’esta Llei, no s’entendrà com a biomassa els residus sòlids urbans ni els perillosos.»
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Article quint. Foment dels biocarburants.
El Govern, en el termini màxim de tres mesos a partir
de l’aprovació d’esta Llei, elaborarà un pla de mesures
urgents per a complir l’objectiu d’aconseguir l’objectiu de
la Directiva 2003/30/CE, relativa a l’ús de biocarburants,
previst per a 2010 (un 5,75 per cent de quota de mercat).
Article sext. Mesures de protecció al consumidor.
En el Reial Decret pel qual s’adapta la normativa relativa al sector elèctric al que disposa el Reial Decret
Llei 5/2005, d’11 de març, de reformes urgents per a l’impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació
pública; i d’acord amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 3 de la Directiva 2003/54/CE, sobre normes comunes
per al mercat interior de l’electricitat, pel qual es requerix
que en les factures elèctriques s’indiquen les fonts de procedència de l’energia, el Govern vetlarà per establir una
informació sistemàtica en cada factura, amb format informatiu uniforme per a totes les empreses, que incloga
elements que faciliten la comprensió dels impactes ambientals associats a cada font, que limite els percentatges
de procedència desconeguda i que garantisca el rigor en
la procedència de les dades.
Article sèptim.

Caràcter de les tarifes d’accés.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del Sector Elèctric, amb la redacció
següent:
«3. Els peatges de transport i distribució seran
aprovats pel Govern en la forma que reglamentàriament es determine.
Les empreses transportistes i distribuïdores hauran de comunicar al Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç els peatges que apliquen.»
Article octau. Creació de l’entitat pública empresarial
ENRESA de gestió de residus radioactius.
1. S’afig una disposició addicional sexta bis a la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, amb
la redacció següent:
«Disposició addicional sexta bis. Creació de l’entitat pública empresarial ENRESA de gestió de
residus radioactius.
1. La gestió dels residus radioactius, incloent-hi
el combustible gastat i el desmantellament i clausura d’instal·lacions nuclears i radioactives, constituïx un servici públic essencial que es reserva, de
conformitat amb l’article 128.2 de la Constitució
Espanyola, a la titularitat de l’Estat. Este servici serà
gestionat directament per l’entitat pública empresarial ENRESA de gestió de residus radioactius,
d’acord amb el Pla General de Residus Radioactius
aprovat pel Govern.
2. Es crea l’entitat pública empresarial ENRESA
de gestió de residus radioactius, com a organisme
públic dels previstos en l’article 43.1.b) de la
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat. La dita
entitat queda adscrita al Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, a través de la Secretaria General
d’Energia.
3. L’entitat pública empresarial ENRESA té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i
patrimoni propi i es regirà pel que establix esta disposició addicional, en el seu propi estatut, en l’esmentada Llei 6/1997, de 14 d’abril, i en les altres
normes que s’hi apliquen.
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4. L’entitat pública empresarial ENRESA gestionarà, administrarà i disposarà dels béns i drets que
integren el seu patrimoni, i li correspondrà la
tinença, administració, adquisició i alienació dels
títols representatius del capital de les societats en
què participe o puga participar en el futur.
Per al compliment del seu objecte, l’entitat
pública empresarial podrà realitzar qualsevol classe
d’actes d’administració i disposició previstos en la
legislació civil i mercantil. Així mateix, podrà realitzar totes les activitats comercials o industrials que
estiguen relacionades amb el dit objecte, de conformitat amb el que han acordat els seus òrgans de
govern. Podrà actuar, fins i tot, per mitjà de societats
participades per esta.
5. L’objecte de l’entitat pública empresarial
ENRESA és la prestació del servici públic de gestió
dels residus radioactius, inclòs el combustible gastat, i el desmantellament i clausura d’instal·lacions
nuclears i radioactives, l’elaboració de les propostes
del Pla General de Residus Radioactius, l’execució
del que s’ha establit en el dit Pla i la gestió del Fons
per al finançament de les activitats del Pla General
de Residus Radioactius, tot això de conformitat amb
la previsió del dit Pla.
Per al compliment del seu objecte realitzarà,
entre altres, les funcions següents:
a) Tractar i condicionar els residus radioactius.
b) Buscar emplaçaments, dissenyar, construir i
operar centres per a l’emmagatzemament temporal
i definitiu dels residus radioactius.
c) Establir sistemes per a la recollida, transferència i transport dels residus radioactius.
d) Adoptar mesures de seguretat en el transport de residus radioactius, d’acord amb el que preveu la reglamentació específica en matèria de transport de mercaderies perilloses i amb el que
determinen les autoritats i organismes competents.
e) Gestionar les operacions relatives al desmantellament i clausura d’instal·lacions nuclears i
radioactives.
f) Actuar, en cas d’emergències nuclears o radiològiques, com a suport al sistema nacional de protecció civil i als servicis de seguretat, en la forma i
circumstàncies que requerisquen els organismes i
autoritats competents.
g) Condicionar de manera definitiva i segura
els estèrils originats en la mineria i fabricació de
concentrats d’urani, en la forma i circumstàncies
que requerisquen els organismes i autoritats competents, tenint en compte, si és el cas, els plans i
previsions de l’explotador.
h) Establir sistemes que garantisquen la gestió
segura a llarg termini de les seues instal·lacions per
a emmagatzemament de residus radioactius.
i) Establir els plans d’investigació i desenvolupament necessaris per a l’exercici de les seues funcions.
j) Efectuar els estudis tècnics i economicofinancers necessaris que tinguen en compte els costos diferits derivats de les seues funcions per a
establir les necessitats econòmiques corresponents.
k) Qualsevol altra activitat necessària per a
l’exercici de les funcions anteriors.
6. L’entitat pública empresarial ENRESA tindrà
la consideració d’explotador de les seues installacions per a la gestió dels residus radioactius als
efectes previstos en la legislació aplicable a les
instal·lacions nuclears i radioactives. Així mateix,
l’entitat actuarà com a explotador d’aquelles altres
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activitats que exercisca per a les quals es determine
esta condició.
7. Els servicis de gestió de residus radioactius
que preste l’entitat pública empresarial ENRESA als
explotadors d’instal·lacions nuclears i radioactives
hauran de respectar les prescripcions tècniques contingudes en els corresponents contractes en vigor,
basats en els contractes-tipus aprovats en el seu dia
pel Ministeri d’Indústria i Energia o, els que s’aproven en un futur pel Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç.
8. La gestió financera del Fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus
Radioactius es regirà pels principis de seguretat,
rendibilitat i liquiditat. La dita gestió podrà ser encomanada per l’entitat pública empresarial ENRESA a
un tercer, després de l’informe favorable del Comité
de Seguiment i Control del Fons, amb l’autorització
prèvia pel Govern i en les condicions que es determinen.
9. Correspon al Comité de Seguiment i Control
del Fons la supervisió i control de les inversions
transitòries relatives a la gestió financera d’este. El
dit Comité, adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç a través de la Secretaria General d’Energia,
estarà presidit pel secretari general d’Energia i seran
membres d’este, l’interventor general de l’Administració de l’Estat, el director general del Tresor i Política Financera i el director general de Política Energètica i Mines, actuant com a secretari el subdirector
general d’Energia Nuclear. El Govern, mitjançant un
Reial Decret, podrà modificar la composició del
Comité. Les funcions del dit Comité són les
següents:
a) El desenvolupament dels criteris sobre la
composició dels actius del Fons.
b) Realitzar el seguiment de les inversions
financeres, comprovant l’aplicació dels principis
establits en l’apartat 8 anterior.
c) Formular informes amb periodicitat semestral, comprensius de la situació del Fons i de les
inversions corresponents a la seua gestió financera,
així com de la qualificació que meresca el Comité,
exposant les observacions que considere adequades. El dit informe s’entregarà als ministres d’Economia i Hisenda, d’Indústria, Turisme i Comerç i a la
Comissió corresponent del Congrés dels Diputats.
10. Correspon al Govern establir la política
sobre gestió dels residus radioactius i desmantellament i clausura de les instal·lacions nuclears i radioactives, per mitjà de l’aprovació del Pla General de
Residus Radioactius, que li serà elevat pel Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, una vegada oïdes les
comunitats autònomes amb competències en matèria d’ordenació del territori i medi ambient, i del
qual donarà compte posteriorment a les Corts
Generals.
11. L’entitat pública empresarial ENRESA remetrà al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç una
proposta de revisió del Pla General de Residus Radioactius cada quatre anys i, en tot cas, quan ho
requerisca el dit Ministeri, que comprendrà:
a) Les actuacions necessàries i les solucions
tècniques que es desenvoluparan durant l’horitzó
temporal del Pla encaminades a l’adequada gestió
dels residus radioactius i el combustible gastat i al
desmantellament i clausura d’instal·lacions nuclears
i, si és el cas, radioactives.
b) Les previsions econòmiques i financeres per
a dur a terme el que establix l’apartat anterior.
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12. El règim de contractació de l’entitat pública
empresarial ENRESA es regirà per les previsions
contingudes respecte d’això en la legislació de contractes de les Administracions públiques.
13. El règim patrimonial de l’entitat pública
empresarial ENRESA serà l’establit en la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, d’acord amb l’article 56 de la
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat.
14. El règim pressupostari, l’economicofinancer, el de comptabilitat, el d’intervenció i el de control financer de l’entitat pública empresarial ENRESA
serà l’establit en la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, d’acord amb el que preveu
l’article 58 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.
15. La contractació del personal per l’entitat
pública empresarial ENRESA s’ajustarà al dret laboral, d’acord amb les previsions contingudes en l’article 55 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.
16. Els recursos econòmics de l’entitat pública
empresarial ENRESA podran provindre de qualsevol
dels enumerats en l’apartat 2 de l’article 65 de la
Llei 6/1997, de 14 d’abril. Entre els dits recursos s’inclouen el Fons per al finançament de les activitats
del Pla General de Residus Radioactius existent en el
moment de la constitució efectiva de l’entitat pública
empresarial ENRESA i els ingressos a què es referix
l’apartat 1 de la disposició addicional sexta d’esta
Llei de què formen part les taxes regulades en
l’apartat següent.
17. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior,
el finançament de l’entitat pública empresarial
ENRESA s’integrarà, entre altres conceptes, per les
següents taxes per la prestació dels seus servicis, la
recaptació de la qual serà destinada a dotar el Fons
per al finançament de les activitats del Pla General
de Residus Radioactius:
Primer. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius a què es referix l’apartat 3
de la disposició addicional sexta.
a) Fet imposable:
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació
dels servicis relatius a les activitats a què es referix
l’apartat 3 mencionat en el paràgraf anterior, és a dir,
la gestió de residus radioactius i combustible gastat
generats en les centrals nuclears i el seu desmantellament i clausura, que siguen atribuïbles a l’explotació d’estes duta a terme amb anterioritat a l’1
d’abril de 2005, així com la gestió de residus radioactius procedents d’activitats d’investigació que han
estat directament relacionades amb la generació
d’energia nucleoelèctrica i les operacions de desmantellament i clausura que hagen de realitzar-se
com a conseqüència de la mineria i producció de
concentrats d’urani amb anterioritat al 4 de juliol
de 1984.
b) Base imposable:
La base imposable de la taxa està constituïda per
la recaptació total derivada de l’aplicació de les tarifes elèctriques i peatges a què es referixen els articles 17 i 18 d’esta Llei.
c) Meritació de la taxa:
La taxa es meritarà el dia últim de cada mes
natural durant el període d’explotació de les centrals.
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d) Subjectes passius:
Seran subjectes passius de la taxa a títol de contribuents les empreses explotadores titulars de les
centrals nuclears.
Seran subjectes passius a títol de substituts del
contribuent i obligats a la realització de les obligacions materials i formals de la taxa les empreses que
exercixen les activitats de transport i distribució en
els termes que preveu esta Llei.
e) Tipus de gravamen i quota:
En el cas de les tarifes elèctriques a què es referix l’article 17 d’esta Llei, el tipus pel qual es multiplicarà la base imposable per a determinar la quota
tributària a ingressar és de 0,173 per cent.
En el cas dels peatges a què es referix l’article 18,
el tipus pel qual es multiplicarà la base imposable
per a determinar la quota tributària a ingressar és
de 0,508 per cent.
f) Normes de gestió:
La taxa corresponent a la recaptació del penúltim mes anterior s’ingressarà per mitjà de declaració-liquidació a efectuar pel subjecte passiu substitut del contribuent abans del dia 10 de cada mes o,
si és el cas, del dia hàbil immediatament posterior.
Mitjançant una Orde Ministerial s’aprovaran els
models de declaració-liquidació i els mitjans per a
fer efectiu l’ingrés de les quanties exigibles.
Podran realitzar-se convenis amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’estes, així com els procediments de liquidació i
recaptació.
Esta taxa s’integrarà amb caràcter general en
l’estructura de tarifes elèctriques i peatges establida
en esta Llei i les seues disposicions de desplegament.
Segon. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius a què es referix l’apartat 4
de la disposició addicional sexta.
a) Fet imposable:
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació
dels servicis relatius a les activitats a què es referix
l’apartat 4 mencionat en el paràgraf anterior, és a dir,
la gestió de residus radioactius i combustible gastat
generats en les centrals nuclears i el seu desmantellament i clausura, que siguen atribuïbles a l’explotació d’estes duta a terme després del 31 de març
de 2005.
b) Base imposable:
La base imposable de la taxa està constituïda per
l’energia nucleoelèctrica bruta generada per cada
una de les centrals en cada mes natural, mesura en
quilovats hora bruts (kWh) i arredonida al sencer
inferior.
c) Meritació de la taxa:
La taxa es meritarà el dia últim de cada mes
natural durant el període d’explotació de les centrals.
En cas de cessament anticipat de l’explotació per
voluntat del titular, la taxa es meritarà en el moment
en què, de conformitat amb la legislació aplicable,
es produïsca el dit cessament.
d) Subjectes passius:
Seran subjectes passius de la taxa les empreses
explotadores titulars de les centrals nuclears. En el
cas que siguen diverses les titulars d’una mateixa
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central, la responsabilitat serà solidària entre totes
estes.
e) Determinació de la quota:
La quota tributària a ingressar durant l’explotació de la instal·lació serà la resultant de multiplicar la
base imposable per la tarifa fixa unitària i el coeficient corrector que a continuació s’assenyala, de tal
manera que la quota a ingressar serà la resultant de
l’aplicació de la fórmula següent:
Q = B.i. × T × CC
En la qual:
Q = Quota a ingressar.
B.i. = Base imposable en kWh.
T = Tarifa fixa unitària: 0,188 cèntims de €/kWh.
CC = Coeficient corrector aplicable d’acord amb
l’escala següent:
Potència de la central
nuclear (Mwe)

1- 300
301- 600
601- 900
901-1.200

PWR

BWR

1,15
1,06
1,02
0,99

1,28
1,17
1,12
1,09

PWR = Reactors d’aigua a pressió.
BWR = Reactors d’aigua en ebullició.
f) Normes de gestió:
La taxa s’ingressarà per mitjà de declaració-liquidació a efectuar pel subjecte passiu en el termini dels
tres mesos naturals següents a la seua meritació.
Mitjançant una Orde Ministerial s’aprovaran els
models de declaració-liquidació i els mitjans per a
fer efectiu l’ingrés de les quanties exigibles.
En el cas del cessament anticipat de l’explotació
d’una central nuclear per voluntat del titular, respecte a les previsions establides en el Pla General de
Residus, el dèficit de finançament que, si és el cas, hi
haja en el moment del cessament haurà de ser abonat pel titular a l’entitat pública empresarial ENRESA
durant els tres anys següents a partir de la data del
dit cessament, efectuant pagaments anuals iguals
en la quantia que determine el Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, basant-se en l’estudi econòmic
que realitze la dita entitat.
Podran realitzar-se convenis amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’estes, així com els procediments de liquidació i
recaptació.
Tercer. Taxa per la prestació de servicis de gestió dels residus radioactius derivats de la fabricació
d’elements combustibles, incloent-hi el desmantellament de les instal·lacions de fabricació d’estos.
a) Fet imposable:
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació
dels servicis de gestió dels residus radioactius derivats de la fabricació d’elements combustibles, incloent-hi el desmantellament de les instal·lacions de
fabricació d’estos.
b) Base imposable:
La base imposable de la taxa està constituïda per
la quantitat de combustible nuclear fabricat en cada
any natural, mesura en tones mètriques (Tm) i
expressada amb dos decimals, arredonint els restants al segon decimal inferior.
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c) Meritació de la taxa:
La taxa es meritarà el dia últim de cada any natural en què haja existit fabricació d’elements combustibles.
d) Subjectes passius:
Seran subjectes passius de la taxa els titulars de
les instal·lacions de fabricació d’elements combustibles.
e) Tipus de gravamen i quota:
La quota tributària a ingressar serà la resultant de
multiplicar la base imposable pel tipus de gravamen
de 1.539,21 €/Tm.
f) Normes de gestió:
La taxa s’ingressarà per mitjà de declaració-liquidació a efectuar pel subjecte passiu en el termini dels
tres mesos naturals següents a la seua meritació.
Mitjançant una Orde Ministerial s’aprovaran els
models de declaració-liquidació i els mitjans per a fer
efectiu l’ingrés de les quanties exigibles.
En el cas del cessament anticipat de l’explotació
d’una instal·lació de fabricació d’elements combustibles per voluntat del titular, respecte a les previsions
establides en el Pla General de Residus, el dèficit de
finançament que, si és el cas, hi haja en el moment
del cessament haurà de ser abonat pel titular a l’entitat pública empresarial ENRESA durant els tres anys
següents a partir de la data del dit cessament, efectuant pagaments anuals iguals en la quantia que determine el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
basant-se en l’estudi econòmic que realitze la dita
entitat.

Tipus de
residu
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Quart. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius generats en altres installacions.
a)

Fet imposable:

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació dels servicis de gestió dels residus radioactius
generats en qualssevol altres instal·lacions no
compreses en el fet imposable de les taxes previstes en els punts anteriors.
b)

Base imposable:

La base imposable de la taxa està constituïda
per la quantitat o unitat de residus entregats per a
la seua gestió, mesura en la unitat corresponent
aplicable entre les compreses en la lletra e) següent,
d’acord amb la naturalesa del residu i expressada
amb dos decimals, arredonint els restants al segon
decimal inferior.
c)

Meritació de la taxa:

La taxa es meritarà en el moment de la retirada
per l’entitat pública empresarial ENRESA dels residus de les instal·lacions.
d)

Subjectes passius:

Seran subjectes passius de la taxa els titulars
de les instal·lacions.
e) Tipus de gravamen i quota:
La quota tributària a ingressar serà la resultant de
multiplicar la base imposable pels tipus de gravamen
següents per a cada tipus de residus.

Descripció

Tipo gravamen
(€/unid.)

Sòlids
S01

Residus sòlids compactables (bosses de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93,80

S02

Residus no compactables (bosses de 25 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93,80

S03

Cadàvers d’animals. Residus biològics (bosses de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242,47

S04

Agulles hipodèrmiques en contenidors rígids (bosses de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93,80

S05

Sòlids especials:
S051: Residus amb Ir-192 com a component actiu (bosses de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S052: Sals d’Urani o Tori (bosses de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93,80
175,35

Mixtos
M01

Residus mixtos compostos per líquids orgànics més vials (contenidors de 25 litres) . . . . . . .

201,93

M02

Plaques i semblants amb líquids o gels (bosses de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93,80

Líquids
L01

Residus líquids orgànics (contenidors de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205,54

L02

Residus líquids aquosos (contenidors de 25 litres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174,81
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Tipo gravamen
(€/unid.)

Descripció

Fonts
F01

Fonts encapsulades l’activitat de les quals no sobrepasse els límits establits pel ADR per a
embalums del Tipus A i el conjunt de la font amb el seu contenidor d’origen o amb l’equip
en què va instal·lada no supere els 20 litres:
F011: Les fonts F01 amb elements de semiperíode inferior o igual al del Co-60 . . . . . . . . . . . .
277,66
F012: Les fonts F01 amb elements de semiperíode comprés entre el del Co-60 i el del Cs-137,
incloent-hi este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277,66
F013: Les fonts F01 amb elements de semiperíode superior al del Cs-137 . . . . . . . . . . . . . . . .
277,66

F02

Fonts encapsulades l’activitat de les quals no sobrepasse els límits establits pel ADR per a
embalums del Tipus A i el conjunt de la font amb el seu contenidor d’origen o amb l’equip
en què va instal·lada siga superior a 20 l i inferior o igual a 80 l:
F021: Les fonts F02 amb elements de semiperíode inferior o igual al del Co-60 . . . . . . . . . . . .
515,66
F022: Les fonts F02 amb elements de semiperíode comprés entre el del Co-60 i el del Cs-137,
incloent-hi este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515,66
F023: Les fonts F02 amb elements de semiperíode superior al del Cs-137 . . . . . . . . . . . . . . . .
515,66

f) Normes de gestió:
La gestió i liquidació de la taxa correspondrà a
l’entitat pública empresarial ENRESA. Mitjançant
una Orde Ministerial s’aprovaran els models de
liquidació i els terminis i mitjans per a fer efectiu
l’ingrés de les quanties exigibles.
Sobre les quanties que siguen exigibles per les
mencionades taxes, s’aplicarà l’Impost sobre el
Valor Afegit que grava la prestació dels servicis
objecte de gravamen en els termes establits en la
legislació vigent.
Els tipus de gravamen i elements tributaris per a
la determinació de la quota de les anteriors taxes
podran ser revisats anualment pel Govern mitjançant un Reial Decret, basant-se en una memòria
economicofinancera actualitzada del cost de les activitats corresponents previstes en el Pla General de
Residus Radioactius.
18. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
exercirà les facultats d’expropiació que siguen
necessàries per al compliment dels fins de l’entitat
pública empresarial ENRESA, la qual tindrà, a este
efecte, la condició de beneficiària. Les instal·lacions
necessàries per al compliment dels fins que li són
propis es declaren d’utilitat pública a l’efecte d’expropiació forçosa.
19. El règim fiscal i reducció d’aranzels en la
constitució de l’entitat pública empresarial ENRESA
és el següent:
Primer: El règim establit en el capítol VIII del
títol VII del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004,
de 5 de març, s’aplicarà a l’operació per la qual es
transmeten a l’entitat pública empresarial ENRESA
tots els béns, drets i obligacions de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA, i a aquella es transmetran els drets i obligacions tributàries d’esta
última.
Segon: Estaran exemptes d’aranzels o honoraris
per la intervenció de fedataris públics i Registradors
de la Propietat i Mercantils.

20. L’entitat pública empresarial ENRESA
seguirà l’Empresa Nacional de Residus Radioactius,
SA, en els drets i obligacions existents d’esta Societat. Mitjançant un acord de Consell de Ministres
s’autoritzarà la dissolució i liquidació de la dita
empresa i la integració del seu patrimoni a l’entitat
pública empresarial ENRESA, amb la liquidació prèvia dels drets dels accionistes. En particular, s’integraran en l’entitat pública empresarial ENRESA tots
els treballadors de l’Empresa Nacional de Residus
Radioactius, SA, entenent-se que hi ha successió
d’empreses entre les dos entitats a l’efecte del que
preveu l’article 44 del Text Refós de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març. Així mateix, s’incorporaran al
patrimoni de l’entitat pública empresarial ENRESA
tots els béns mobles i immobles de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA.
21. Fins a la constitució efectiva de l’entitat
pública empresarial ENRESA, que tindrà lloc per
mitjà de l’entrada en vigor del seu Estatut, que serà
aprovat per Reial Decret, l’Empresa Nacional de
Residus Radioactius, SA, continuarà realitzant les
activitats previstes en el Reial Decret 1349/2003,
de 31 d’octubre, sobre ordenació de les activitats de
l’Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA
(ENRESA), i el seu finançament.
22. S’autoritza el Govern per a dictar les normes i adoptar les mesures que siguen necessàries
per a l’aplicació del que preveu esta disposició.»
2. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional
sexta de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Elèctric (Fons per al finançament de les activitats del Pla
general de residus radioactius), que queda redactat de la
manera següent:
«1. Les quantitats recaptades per les taxes
regulades en la disposició addicional sexta bis, així
com qualsevol altra manera de finançament dels
costos dels treballs corresponents a la gestió dels
residus radioactius i del combustible gastat, i al desmantellament i clausura d’instal·lacions, incloent-hi
els rendiments financers generats per estes, es destinarà a dotar una provisió, i la dita dotació tindrà la
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consideració de partida deduïble en l’Impost sobre
Societats.
Les quantitats recollides en la provisió abans
mencionada només podran ser invertides en despeses, treballs, projectes i immobilitzacions derivats
d’actuacions previstes en el Pla General de Residus
Radioactius aprovat pel Govern.»
3. Queda derogat l’apartat 5 de la disposició addicional sexta de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Elèctric, relatiu a la facturació als titulars de les centrals
nuclears.
SECCIÓ 3a. HIDROCARBURS LÍQUIDS
Article nové. Habilitació a les cooperatives agràries per
a comercialitzar productes petrolífers.
U. Es modifica la disposició addicional quinze de la
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs,
que queda amb la redacció següent:
«Disposició addicional quinze. Societats cooperatives.
Les societats cooperatives només podran realitzar les activitats de distribució al detall de productes
petrolífers a què es referix l’article 43 d’esta Llei amb
tercers no socis, per mitjà de la constitució d’una
entitat amb personalitat jurídica pròpia, a la qual
siga aplicable el règim fiscal general. No serà necessari el compliment d’este requisit per a les cooperatives agràries.
Per a donar inici a les activitats de distribució al
detall de productes petrolífers a què es referix el
paràgraf anterior, les cooperatives, incloent-hi les
agràries, hauran de comptar amb instal·lacions que
complisquen totes les instruccions tècniques, de
seguretat, de metrologia o metrotècnia, mediambientals, normes urbanístiques, de protecció dels consumidors i usuaris, o qualssevol altres que siguen
exigibles a les instal·lacions de subministrament a
vehicles i a les de subministrament a instal·lacions
fixes per a consum propi, de conformitat amb l’article 43 d’esta Llei.»
Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 93 de la Llei
27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, que quedarà
redactat en els termes següents:
«4. Les cooperatives agràries podran desenvolupar operacions amb tercers no socis fins a un límit
màxim del 50 per cent del total de les realitzades
amb els socis per a cada tipus d’activitat exercida
per aquelles. La dita limitació no serà aplicable a les
cooperatives agràries respecte de les operacions de
distribució al detall de productes petrolífers a tercers no socis.»
Tres. Es modifica el segon paràgraf de la lletra a) de
l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, que quedarà
redactat en els termes següents:
«No obstant això, les cooperatives agràries
podran distribuir al detall productes petrolífers a
tercers no socis sense que això determine la pèrdua
de la condició d’especialment protegida.»
Quatre. Es modifica l’apartat 10 de l’article 13 de la
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les
Cooperatives, que quedarà redactat en els termes
següents:
«10. La realització d’operacions cooperativitzades amb tercers no socis, fora dels casos permesos
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en les lleis, així com l’incompliment de les normes
sobre comptabilització separada d’estes operacions
i destinació al Fons de Reserva Obligatori dels resultats obtinguts en la seua realització.
Cap cooperativa, siga quina siga la seua classe,
podrà realitzar un volum d’operacions amb tercers
no socis superior al 50 per cent del total de les de la
cooperativa, sense perdre la condició de cooperativa fiscalment protegida. La dita limitació no serà
aplicable a les cooperatives agràries respecte de les
operacions de distribució al detall de productes
petrolífers a tercers no socis.
A l’efecte de l’aplicació del límit establit en el
paràgraf anterior, s’assimilen a les operacions amb
socis els ingressos obtinguts per les seccions de
crèdit de les cooperatives procedents de cooperatives de crèdit, inversions en fons públics i en valors
emesos per empreses públiques.»
SECCIÓ 4a.

HIDROCARBURS GASOSOS

Article deu. Limitació de l’excés de capacitat obligatòria.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, que queda
redactat com seguix:
«1. La planificació en matèria d’hidrocarburs
tindrà caràcter indicatiu, excepte pel que fa a les
instal·lacions integrants de la xarxa bàsica de gas
natural, a la determinació de la capacitat de regasificació total de gas natural liquat necessària per a
abastir el sistema gasista, a les instal·lacions d’emmagatzemament de reserves estratègiques d’hidrocarburs i a la determinació de criteris generals per a
l’establiment d’instal·lacions de subministrament de
productes petrolífers al detall, tenint en estos casos
caràcter obligatori per a la garantia de subministrament d’hidrocarburs.»
Article onze. Modificació dels articles 82 i 83 de la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs.
1. S’afig una nova lletra a l’article 82, amb la redacció
següent:
«d) Realitzar el mesurament dels subministraments dels seus clients.»
2. Es modifica la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 83,
que queda redactada com seguix:
«h) Mantindre un sistema operatiu que assegure l’atenció permanent i la resolució de les incidències que, amb caràcter d’urgència, puguen presentar-se en les xarxes de distribució i en les
instal·lacions receptores dels consumidors connectats a les seues instal·lacions.»
3. Se suprimixen les lletres a), f), g) i h) de l’apartat 2
de l’article 83.
Article dotze. Modificació dels articles 93 i 94 de la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs.
1. Es modifica l’article 93 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, que queda redactat com
seguix:
«Mitjançant una Orde Ministerial, amb l’Acord
previ de la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics, es dictaran les disposicions
necessàries per a l’establiment de les tarifes de
venda del gas natural, gasos manufacturats i gasos
liquats del petroli per canalització per als consumi-
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dors finals, així com els preus de cessió de gas natural i de gasos liquats del petroli per als distribuïdors
de gasos combustibles per canalització, establint els
valors concrets de les dites tarifes i preus o un sistema de determinació i actualització automàtica
d’estes. Les tarifes de venda als usuaris seran úniques per a tot el territori nacional, sense perjuí de les
seues especialitats.»
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 94 de la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, que
queda redactat com seguix:
«1. Mitjançant una Orde Ministerial, amb
l’Acord previ de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics, es dictaran les disposicions necessàries per a l’establiment dels peatges i
cànons dels servicis bàsics d’accés per tercers, establint els valors concrets dels dits peatges o un sistema de determinació i actualització automàtica
d’estos.»
3. Se suprimix l’apartat 4 de l’article 94 de la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs.
4. L’apartat 5 de l’article 94 de la Llei 34/1998, de 7
d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, passa a ser numerat
com a apartat 4.
Article tretze. Habilitació a la Comissió Nacional d’Energia per a resoldre les liquidacions de gas.
Es modifica el punt 3 de l’apartat Tercer de la disposició addicional onze, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
Sector d’Hidrocarburs, que queda redactat de la manera
següent:
«3. En relació amb el sector gasista, correspondran a la Comissió, a més de les funcions a què es
referix l’apartat 1 anterior, les següents:
Realitzar les liquidacions corresponents als
ingressos obtinguts per tarifes i peatges relatius a
l’ús de les instal·lacions de la Xarxa Bàsica, transport secundari i distribució a què fa referència l’article 96 i comunicar-la als interessats i a la Direcció
General de Política Energètica i Mines.
Resoldre els conflictes que li siguen plantejats
en relació amb la gestió tècnica del sistema de gas
natural.»
SECCIÓ 5a. ENERGIA NUCLEAR
Article catorze. Alienació dels terrenys de les centrals
nuclears en moratòria.
Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 3 de la
disposició addicional sèptima de la Llei 54/1997, de 27
de novembre, del Sector Elèctric, en els termes
següents:
«Igualment, el valor de l’alienació dels terrenys
o emplaçaments de les instal·lacions serà tingut
en compte pel Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç per a calcular l’import pendent de compensació. A este efecte, el dit Ministeri podrà acordar la celebració d’un concurs o subhasta, per
mitjà del qual es procedirà a la seua alienació a
qui realitze la millor oferta, d’acord amb les bases
de la convocatòria, que hauran de ser aprovades
per este.
En cas que els titulars estiguen interessats en
l’inici de l’explotació dels terrenys o emplaçaments de les instal·lacions, tindran dret a igualar
esta millor oferta, i en este cas el concurs o subhasta quedarà sense efecte, de manera que es
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procedirà a la desinversió per mitjà de l’inici de la
seua explotació.»
Article quinze. Procediments d’autorització per a les
distintes fases de vida de les instal·lacions nuclears i
radioactives.
Es fa una nova redacció dels articles 28, 29 i 30 de la
Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre Energia Nuclear:
«Article 28.
Les instal·lacions nuclears i radioactives estaran
sotmeses a un règim d’autoritzacions emeses pel
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb un
informe previ preceptiu del Consell de Seguretat
Nuclear, una vegada oïdes les comunitats autònomes amb competències en matèria d’ordenació del
territori i medi ambient, que seran regulades en
Reglaments específics. Els dits Reglaments inclouran les autoritzacions aplicables a cada una de les
fases de la vida de les dites instal·lacions, entre
estes, la selecció d’emplaçaments, la construcció, la
posada en marxa i el funcionament, i el seu desmantellament i clausura, segons corresponga.
Article 29.
El Consell de Seguretat Nuclear exercirà la vigilància de les instal·lacions nuclears i radioactives en
cada una de les fases de la seua vida, a fi de comprovar que es desenvolupen d’acord amb les autoritzacions mencionades en l’article anterior.
Article 30.
La transferència d’autoritzacions de les installacions nuclears o radioactives requerirà autorització del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb
audiència prèvia a les comunitats autònomes amb
competències en matèria d’ordenació del territori i
medi ambient, sent preceptiu l’informe del Consell
de Seguretat Nuclear.»
Article setze. Modificació de la Llei 25/1964, de 29
d’abril, sobre Energia Nuclear.
Es modifica el capítol XIII de la Llei 25/1964, de 29
d’abril, sobre Energia Nuclear, a fi de regular les obligacions en matèria de no-proliferació nuclear i protecció
física, que queda redactat com seguix:
«CAPÍTOL XIII
De la no-proliferació nuclear i protecció física dels
materials nuclears
Article 84. Obligacions en matèria nuclear i protecció física dels materials nuclears.
Tota persona física o jurídica queda subjecta al
compliment de les obligacions derivades dels compromisos contrets per l’Estat espanyol o del mateix
ordenament intern en matèria de no-proliferació
nuclear i protecció física dels materials nuclears i, en
particular, a realitzar les activitats de seguiment,
control i custòdia dels materials nuclears, a permetre les inspeccions i comprovacions que siguen
necessàries en llocs o instal·lacions i a informar les
autoritats competents.»
Article dèsset. Caràcter vinculant de les instruccions del
Consell de Seguretat Nuclear.
S’incorpora un nou tercer paràgraf a la redacció de
l’article 2.a) de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació
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del Consell de Seguretat Nuclear, amb la redacció
següent:
«Sobre les dites matèries i respecte als subjectes
que hi intervinguen, les Instruccions que dicte el
Consell de Seguretat Nuclear seran vinculants una
vegada notificades o, si és el cas, publicades en el
‘‘Boletín Oficial del Estado’’.»
CAPÍTOL II
Mercat de distribució de labors de tabacs
Article díhuit. Liberalització de la distribució majorista
de les labors del tabac.
Es modifiquen els apartats tres i quatre de l’article 3 de
la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de
Tabacs i Normativa Tributària, que queden redactats de la
manera següent:
«Tres. La llicència per a la distribució majorista,
en l’àmbit territorial a què es referix l’article 1, apartat u, s’atorgarà amb l’acreditació prèvia davant del
Comissionat per al Mercat de Tabacs, per part del
peticionari, de la seua capacitat de prestació del servici, i s’entendrà com a tal el compliment dels
següents requisits amb l’abast que s’establirà reglamentàriament:
a) Capacitat tècnica, empresarial, comptable i
financera proporcionada al volum de negoci previst.
b) Disponibilitat de magatzems, propis o contractats, que permeten el correcte emmagatzemament, i en condicions de seguretat, dels productes,
així com la fàcil comprovació per l’Administració de
les labors emmagatzemades, el seu origen i els seus
moviments.
c) Possibilitat d’utilització de mitjans de transport, siguen propis o aliens, que permeten la distribució de les labors fins a les expenedories.»
«Quatre. Els majoristes només podran subministrar tabac elaborat als expenedors de tabac i
timbre i no podran remunerar estos més que amb
la retribució establida per esta Llei. Els terminis de
pagament, i qualssevol altres condicions de crèdit
i distribució a l’expenedor, s’establiran lliurement
pel majorista, amb l’autorització prèvia pel Comissionat, en els termes que reglamentàriament s’assenyalen, i seran homogènies per a tot el territori
a què es referix l’article 1, apartat u, de manera
que es garantisca la neutralitat del subministrament.»
Article dènou. Modificació del comerç al detall de les
labors del tabac.
Es modifiquen els apartats quatre, cinc i sis de l’article 4 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del
Mercat de Tabacs i Normativa Tributària, de la manera
següent:
«Quatre. La concessió d’expenedories s’adjudicarà amb la convocatòria prèvia de concurs sobre
bases no discriminatòries, objectives i transparents,
basades principalment en criteris comercials, de
salubritat, de rendibilitat, de servici públic, de distàncies entre expenedories i de població, pel Ministeri d’Economia i Hisenda, a qui correspondrà igualment, si és el cas, la seua revocació, amb un informe
previ en ambdós supòsits del Comissionat per al
Mercat de Tabacs.
La concessió tindrà una duració de vint-i-cinc
anys. Vençut el termini, es convocarà concurs per a
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nova concessió d’expenedoria en la dita àrea. En el
nou concurs es valoraran de manera significativa
els mèrits de l’anterior concessionari i la qualitat
del servici prestat, segons desplegament reglamentari. Fins a la nova adjudicació, l’anterior concessionari podrà continuar prestant el servici amb
l’autorització prèvia del Comissionat per al Mercat
de Tabacs.
Dins del termini de concessió, les expenedories
poden ser transmeses a qualsevol persona física
que reunisca els requisits exigits per a ser concessionari, amb l’autorització prèvia del Comissionat per
al Mercat de Tabacs.
No podran sol·licitar la transmissió ni participar
en concursos aquells titulars d’expenedories que
hagen sigut sancionats per una infracció molt greu
en els últims cinc anys, o dos de greus, en els últims
tres anys, sempre que siguen fermes.»
«Cinc. No obstant el previst en l’apartat quatre
anterior, correspon al Comissionat per al Mercat de
Tabacs atorgar autoritzacions de punts de venda
amb recàrrec de labors de tabac a persones o entitats en les condicions que reglamentàriament es
fixen, que hauran de respectar els principis de publicitat i concurrència i les limitacions i prohibicions
que establix la legislació en matèria de venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del
tabac.
Els titulars d’autorització per a la venda amb
recàrrec hauran d’abastir-se necessàriament als
preus de tarifa, en l’expenedoria del terme municipal o, si és el cas, entitat local menor que es tracte,
d’entre les tres expenedories més pròximes al lloc el
servici de les quals es pretén atendre. Tractant-se de
cigars l’elecció podrà fer-se entre les tres expenedories més pròximes que disposen de les instal·lacions
adequades per a la seua conservació, amb diversitat
d’anells, i que garantisquen un subministrament
immediat. L’expenedoria assignada, seleccionada
pel titular de la dita autorització, serà comunicada al
Comissionat per al Mercat de Tabacs i figurarà en
l’autorització atorgada.»
«Sis. La concessió s’instrumentarà d’acord
amb un plec concessional que establirà les condicions del contracte, incloent-hi el cànon o prestació
patrimonial de caràcter públic a satisfer pel concessionari. L’import del cànon, basat en criteris de
població i de volum de negocis, es determinarà en
les lleis anuals de Pressupostos Generals de l’Estat.
Les bases del concurs, les clàusules-tipus dels plecs
concessionals, les condicions i requisits per a ser
concessionari, els requisits per a la transmissió de la
concessió, les causes de revocació d’esta, les obligacions de l’expenedor i, en general, tot el que es referix a l’estatut concessional seran objecte de desplegament per via reglamentària.»
Article vint.

Modificació de les infraccions i sancions.

Es modifiquen les lletres a) dels punts 1 i 2 de l’apartat
Tres de l’article 7 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària, que
queden redactades de la manera següent:
«Tres. 1. Constituïxen infraccions molt greus:
a) L’abandó pels expenedors de la seua activitat, la cessió de l’expenedoria de manera il·legal,
l’acceptació de retribucions no autoritzades legalment, la venda a preus diferents dels fixats legalment, el trasllat del lloc de venda sense la deguda
autorització i la comissió de dos o més infraccions
greus pel subministrament o transport per l’expe-
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nedor a un punt de venda amb recàrrec no assignat.»
«2. Constituïxen infraccions greus:
a) L’incompliment pels expenedors de les obligacions que en el seu estatut concessional facen
referència als dies i a l’horari d’obertura de l’establiment, a l’obligatorietat de gestió personal directa i
de residència al lloc, a la tinença del nivell mínim
d’existències reclamat pel servici públic, la inobservança de les condicions de subministrament a particulars i de subministrament als punts de venda amb
recàrrec assignats, així com el transport a un punt de
venda amb recàrrec no assignat.»
Article vint-un. Reducció del termini de les concessions
transmeses a 25 anys.
S’afig una disposició transitòria quinta en la Llei
13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de Tabacs i
Normativa Tributària, que adopta la redacció següent:
«Disposició transitòria quinta. Transmissió de les
concessions administratives existents.
Les concessions administratives existents a l’entrada en vigor d’esta Llei poden transmetre’s a qualsevol persona física que reunisca els requisits exigits per a ser concessionaris, amb l’autorització
prèvia del Comissionat per al Mercat de Tabacs.
Les concessions administratives existents el titular de les quals siga una persona jurídica privada
tindran una vigència de vint-i-cinc anys des de l’entrada en vigor d’esta Llei.
Les concessions transmeses de l’entrada en
vigor d’esta Llei tindran una vigència temporal de
vint-i-cinc anys, a comptar des de la data de la primera transmissió que es produïsca des de l’entrada
en vigor d’esta Llei. Dins d’este termini, les expenedories poden ser objecte d’altres transmissions amb
els requisits assenyalats en el primer paràgraf d’esta
disposició.
Vençut el termini de vint-i-cinc anys es convocarà concurs per a nova concessió d’expenedoria en
la dita àrea. En el nou concurs es valoraran de
manera significativa els mèrits de l’anterior concessionari i la qualitat del servici prestat, segons desplegament reglamentari. Fins a la nova adjudicació,
l’anterior concessionari podrà continuar prestant el
servici amb l’autorització prèvia del Comissionat per
al Mercat de Tabacs.
No podran sol·licitar la transmissió ni participar
en concursos aquells titulars d’expenedories que
hagen sigut sancionats per una infracció molt greu
en els últims cinc anys, o dos de greus en els últims
tres anys, sempre que siguen fermes.»
Article vint-dos. Destrucció de les labors de tabac preses o decomissades per contraban.
Es modifica la disposició addicional novena de la Llei
13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de Tabacs i
Normativa Tributària, que queda amb la redacció
següent:
«Disposició addicional novena.
L’autoritat judicial o administrativa a la disposició de la qual es troben les labors de tabac preses o
decomissades, en procediment de delicte o infracció
administrativa de contraban, ordenarà que siguen
posades a disposició del Comissionat per al Mercat
de Tabacs a fi que es procedisca a la seua destrucció.
En tot cas, l’autoritat corresponent estendrà l’oportuna diligència fent constar en les actuacions la
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naturalesa i característiques de les labors de tabac
posades a disposició del Comissionat.
No obstant això, transcorregut un any des de la
confiscació o decomís, el Comissionat per al Mercat
de Tabacs procedirà, amb la prèvia comunicació a
l’autoritat judicial i administrativa corresponent, a la
destrucció de les labors de tabac confiscades o
decomissades. La destrucció es podrà realitzar en
un termini inferior quan les dites labors no siguen
aptes per al consum humà. En tot cas, si en el termini de 15 dies des de la comunicació a l’autoritat
administrativa o judicial competent, esta no es pronuncia sobre la necessitat de conservació íntegra de
les labors, el Comissionat per al Mercat de Tabacs
conservarà mostres suficients a l’efecte processals o
administratius oportuns».
CAPÍTOL III
Servicis funeraris
Article vint-tres. Habilitació en tot el territori nacional
per a la prestació de servicis funeraris.
Es modifica l’article 22 del Reial Decret Llei 7/1996,
de 7 de juny, sobre Mesures Urgents de caràcter Fiscal i
de Foment i Liberalització de l’Activitat Econòmica, que
passa a tindre la redacció següent:
«Article 22. Liberalització dels servicis funeraris.
Es liberalitza la prestació dels servicis funeraris.
Sense perjuí de l’anterior, els ajuntaments
podran sotmetre a autorització la prestació dels dits
servicis. L’autorització tindrà caràcter reglat, havent
de precisar normativament, d’acord amb els criteris
mínims que, si és el cas, fixen l’Estat i les comunitats
autònomes en desplegament de les seues competències, els requisits objectius necessaris per a
obtindre i es concedirà a tot sol·licitant que reunisca
els requisits exigits i acredite disposar dels mitjans
materials necessaris per a efectuar el transport de
cadàvers. Les normes que regulen els requisits de
les autoritzacions per a la prestació d’estos servicis
no podran establir exigències que desvirtuen la liberalització del sector.
Els prestadors de servicis funeraris que obtinguen de qualsevol Ajuntament l’autorització a què fa
referència el paràgraf anterior, conforme als criteris
que s’hi indiquen, podran realitzar en tot el territori
espanyol l’activitat associada a les seues funcions
principals consistent en el trasllat de cadàvers, complint en cada cas els requisits establits en les normes
de policia sanitària mortuòria aplicables.»
CAPÍTOL IV
Turisme
Article vint-quatre. Iniciativa de suport a les destinacions turístiques madures.
Es modifica el paràgraf primer de la disposició addicional quaranta novena de la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2005, que
queda redactat de la manera següent:
«U. L’Estat donarà suport financer als plans de
renovació i modernització integral de destins turístics madurs, dissenyats i executats per mitjà de la
iniciativa conjunta entre les diverses Administracions i el sector privat.
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El suport financer de l’Estat serà canalitzat a destinacions turístiques madures situades preferentment en municipis costaners.»

TÍTOL II
Millora en el funcionament de l’Administració
CAPÍTOL I
Millora dels tràmits per als ciutadans i les empreses
Article vint-cinc. Modificació de la legislació de la Societat Limitada Nova Empresa per a facilitar el canvi de
denominació social i facilitar els tràmits de creació.
U. Es modifica l’apartat primer de l’article 131 de la
Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat
Limitada, que queda redactat de la manera següent:
«1. En la constitució de la societat, la seua
denominació social estarà formada pels dos cognoms i el nom d’un dels socis fundadors seguits
d’un codi alfanumèric que permeta la identificació
de la societat de manera única i inequívoca.»
Dos. Es modifica l’article 140 de la Llei 2/1995, de 23
de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, que
queda redactat de la manera següent:
«1. En la Societat Nova Empresa, només
podran dur-se a terme modificacions en la seua
denominació, el seu domicili social, i el seu capital
social, este últim, dins dels límits màxim i mínim
establits en l’article 135.
El que establix el paràgraf anterior no s’aplicarà
en el supòsit previst en l’article 144.
2. Si els socis acorden augmentar el capital
social per damunt del límit màxim establit en l’article 135, en el dit acord s’haurà d’establir també si
opten per la transformació de la Societat Nova
Empresa en qualsevol altre tipus social o si continuen les seues operacions en forma de societat de
responsabilitat limitada, conforme al que establix
l’article 144.
3. En el cas que el soci, el nom i cognoms del
qual figuren en la denominació social, perda la dita
condició, la societat estarà obligada a modificar
immediatament la seua denominació social.
4. El notari que autoritze l’escriptura de canvi
de denominació de la societat comprovarà, de conformitat amb la legislació registral, que no hi ha cap
denominació social anterior idèntica a la que es pretenga adoptar. Per a això, el notari incorporarà a
l’escriptura de canvi de denominació social la certificació telemàtica de denominació social expedida pel
Registre Mercantil central amb firma electrònica
reconeguda del seu titular. La dita incorporació
s’efectuarà en els termes que preveu l’article 113.1
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre.»
CAPÍTOL II
Fe pública
SECCIÓ 1a. AGILITZACIÓ DE TRÀMITS REGISTRALS I NOTARIALS
Article vint-sis.

Agilització de terminis d’inscripció.

U. Es modifiquen els paràgrafs segon, tercer i quart i
se n’afigen quatre de nous a l’article 18 del Text Refós de
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la Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer
de 1946, que passen a tindre la redacció següent:
«El termini màxim per a inscriure el document
serà de quinze dies comptats des de la data de l’assentament de presentació. El registrador en la nota
a peu de títol, si la qualificació és positiva, o en la
qualificació negativa haurà d’expressar inexcusablement la data de la inscripció i, si és el cas, de la qualificació negativa a l’efecte del còmput del termini de
quinze dies. Si el títol ha sigut retirat abans de la
inscripció, tinguera defectes esmenables o hi ha
pendent d’inscripció un títol presentat amb anterioritat, el termini de quinze dies es computarà des de
la data de la devolució del títol, l’esmena o la inscripció del títol previ, respectivament. En estos casos, la
vigència de l’assentament de presentació s’entendrà prorrogada fins a la terminació del termini d’inscripció. Per raons extraordinàries, degudament
acreditades, la Direcció General dels Registres i del
Notariat podrà, a sol·licitud del registrador competent i formulada dins dels dos primers dies de termini d’inscripció, ampliar fins a quinze dies més
com a màxim el dit termini. Si la Direcció General no
contesta en el termini de dos dies comptats des que
tinguera entrada la sol·licitud, s’entendrà que esta
ha sigut desestimada. El registrador no podrà recórrer contra la decisió expressa o presumpta que
adopte la Direcció General.
Si, transcorregut el termini màxim assenyalat en
el paràgraf anterior, no ha tingut lloc la inscripció,
l’interessat podrà instar del registrador davant de qui
es va presentar el títol que la realitze en el terme
improrrogable de tres dies o l’aplicació del quadre de
substitucions previst en l’article 275 bis d’esta llei.
Igualment si, transcorregut el termini de tres dies, el
registrador no inscriu el títol, l’interessat podrà instar
l’aplicació del quadre de substitucions.
La inscripció realitzada fora de termini pel registrador titular produirà una reducció d’aranzels d’un
trenta per cent, sense perjuí de l’aplicació del règim
sancionador corresponent. A l’efecte de l’adequat
compliment del termini d’inscripció, els registradors
hauran de remetre a la Direcció General dels Registres i del Notariat en els primers vint dies dels mesos
d’abril, juliol, octubre i gener una estadística en format electrònic que continga el nombre de títols presentats i la data d’inscripció d’estos, així com el
percentatge de títols inscrits fora del termini previst
en este article. La Direcció General de Registres i del
Notariat concretarà per mitjà d’Instrucció el format
electrònic i les dades que hagen de remetre els
registradors.
Si un Registre de la Propietat estiguera a càrrec
de dos o més registradors, es procurarà, en la
mesura que siga possible, la uniformitat dels criteris
de qualificació. A este efecte, portaran el despatx
dels documents d’acord amb el conveni de distribució de matèries o sectors que acorden. El conveni i
les seues modificacions posteriors hauran de ser
sotmesos a l’aprovació de la Direcció General dels
Registres i del Notariat.
Sempre que el registrador a qui corresponga la
qualificació d’un document aprecie defectes que
impedisquen realitzar l’operació sol·licitada, els
informarà del cotitular o cotitulars del mateix sector
o del sector únic. Abans del transcurs del termini
màxim establit per a la inscripció del document els
passarà la documentació, i el que entenguera que
l’operació és procedent la realitzarà sota la seua responsabilitat abans d’expirar el dit termini.
En la qualificació negativa, el registrador a qui
corresponga haurà d’expressar que esta s’ha estés
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amb la conformitat dels cotitulars. Si falta esta indicació, la qualificació s’entendrà incompleta, sense
perjuí que les persones legitimades per a això ja
puguen recórrer-la, instar la intervenció del substitut, o demanar expressament que es complete. No
es tindrà en compte una qualificació incompleta per
a interrompre el termini en què ha de fer-se la qualificació. Els cotitulars seran també responsables amb
caràcter general de la qualificació a què presten la
seua conformitat.
El registrador que qualifique un document
coneixerà totes les incidències que es produïsquen
fins a la terminació del procediment registral.»
Dos. Es modifiquen els apartats quart, quint, sext i
sèptim i s’afig un nou apartat octau a l’article 18 del Codi
de Comerç aprovat per Reial Decret de 22 d’agost de 1885,
que passen a tindre la redacció següent:
«4. El termini màxim per a inscriure el document serà de quinze dies comptats des de la data de
l’assentament de presentació. El registrador en la
nota a peu de títol, si la qualificació és positiva, o en
la qualificació negativa haurà d’expressar inexcusablement la data de la inscripció i, si és el cas, de la
qualificació negativa a l’efecte del còmput del termini de quinze dies. Si el títol ha sigut retirat abans
de la inscripció, té defectes esmenables o està pendent d’inscripció un títol presentat amb anterioritat,
el termini de quinze dies es computarà des de la
data de la devolució del títol, l’esmena o la inscripció
del títol previ, respectivament. En estos casos, la
vigència de l’assentament de presentació s’entendrà prorrogada fins a la terminació del termini d’inscripció.
5. Si, transcorregut el termini màxim assenyalat en l’apartat anterior, no ha tingut lloc la inscripció, l’interessat podrà instar del registrador davant
del qual es va presentar el títol que la duga a terme
en el terme improrrogable de tres dies o l’aplicació
del quadro de substitucions previst en l’article 275
bis del Text Refós de la Llei Hipotecària, aprovat per
Decret de 8 de febrer de 1946. Igualment, si transcorregut el termini de tres dies el registrador no inscriu
el títol, l’interessat podrà instar l’aplicació del quadre de substitucions.
6. La inscripció realitzada fora de termini pel
registrador titular produirà una reducció d’aranzels
d’un trenta per cent, sense perjuí de l’aplicació del
règim sancionador corresponent. A l’efecte de l’adequat compliment del termini d’inscripció, els registradors hauran de remetre a la Direcció General dels
Registres i del Notariat en els primers vint dies dels
mesos d’abril, juliol, octubre i gener una estadística
en format electrònic que continga el nombre de
títols presentats i la seua data d’inscripció, així com
el percentatge de títols inscrits fora del termini previst en este article. La Direcció General dels Registres i del Notariat concretarà per mitjà d’Instrucció
les formades electròniques i dades que hagen de
remetre els registradors.
7. Si el registrador qualifica negativament el
títol, siga totalment o parcialment, dins o fora del
termini a què es referix l’apartat quart d’este article,
l’interessat podrà recórrer davant de la Direcció
General dels Registres i del Notariat o bé instar la
qualificació del quadre de substitucions previst en
l’article 275 bis del Text Refós de la Llei Hipotecària,
aprovat per Decret de 8 de febrer de 1946.
8. Si un Registre Mercantil està a càrrec de dos
o més registradors, es procurarà, en la mesura que
siga possible, la uniformitat dels criteris de qualificació. A este efecte, portaran el despatx dels documents d’acord amb el conveni de distribució de
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matèries o sectors que acorden. El conveni i les
seues modificacions posteriors hauran de ser sotmesos a l’aprovació de la Direcció General dels
Registres i del Notariat.
Sempre que el registrador a qui corresponga la
qualificació d’un document aprecie defectes que
impedisquen realitzar l’operació sol·licitada, els
informarà del cotitular o cotitulars del mateix sector
o del sector únic. Abans del transcurs del termini
màxim establit per a la inscripció del document, els
passarà la documentació, i el que entenga que l’operació és procedent la realitzarà sota la seua responsabilitat abans d’expirar el dit termini.
En la qualificació negativa, el registrador a qui
corresponga haurà d’expressar que esta s’ha estés
amb la conformitat dels cotitulars. Si falta la dita
indicació, la qualificació s’entendrà incompleta,
sense perjuí que els legitimats per a això puguen
recórrer-la, instar la intervenció del substitut, o
demanar expressament que es complete. No es tindrà en compte una qualificació incompleta per a
interrompre el termini en què ha de fer-se la qualificació. Els cotitulars seran també responsables amb
caràcter general de la qualificació a què presten la
seua conformitat.
El registrador que qualifique un document
coneixerà totes les incidències que es produïsquen
fins a la terminació del procediment registral.»
SECCIÓ 2a.

IMPULS A LA UTILITZACIÓ DE MITJANS TELEMÀTICS PER
PART DELS USUARIS DELS SERVICIS REGISTRALS I NOTARIALS

Article vint-set.

Impuls a la tramitació telemàtica.

U. Es modifica l’article 106 de la Llei 24/2001, de 27
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’orde
social, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 106. Objecte de la present secció.
La present secció té com a objecte regular:
1. L’atribució i l’ús de la firma electrònica reconeguda per part de notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, en l’exercici de les
seues funcions públiques.
2. Els sistemes d’emissió, transmissió, comunicació i recepció d’informació entre notaris i registradors, així com de la resta dels documents que de
conformitat amb el que disposa la seua legislació
específica puguen ser objecte d’inscripció en els
Registres de la propietat, mercantils i de béns
mobles.»
Dos. Es modifica l’article 107 de la Llei 24/2001, de 27
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’orde
social, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 107. Implantació obligatòria de sistemes
telemàtics.
1. Els notaris i els registradors de la propietat,
mercantils i de béns mobles disposaran obligatòriament de sistemes telemàtics per a l’emissió, transmissió, comunicació i recepció d’informació.
2. El Col·legi de Registradors de la Propietat i
Mercantils d’Espanya i el Consell General del Notariat disposaran de xarxes privades telemàtiques que
hauran de garantir una interconnexió segura per
procediments exclusius els paràmetres i característiques tècniques de la qual siguen gestionades per les
respectives organitzacions corporatives. Tots els
registradors i notaris estan obligats a integrar-se en
la seua respectiva xarxa telemàtica. Estes xarxes
hauran de permetre que les oficines públiques registrals es connecten entre si i amb els Sistemes d’In-
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formació corporatius de la seua organització corporativa. De la mateixa manera, hauran de permetre la
interconnexió de les oficines públiques notarials
entre si i amb els seus Sistemes d’Informació corporatius.
3. La Direcció General dels Registres i del Notariat, en desplegament del que preveu la present
secció, determinarà, per mitjà de les Instruccions
oportunes, les característiques que hagen de reunir
els indicats sistemes, amb tecnologies periòdicament actualitzades, de conformitat amb la legislació
notarial i hipotecària, respectivament, garantint la
ruptura del nexe de comunicació, de manera que
s’impedisca el telebuidatge la manipulació del nucli
central dels seus respectius sistemes d’emmagatzemament de la informació. Així mateix, competix a la
Direcció General dels Registres i del Notariat la inspecció i el control del compliment de tot allò relatiu
a les característiques tècniques dels sistemes d’informació corporatius del Consell General del Notariat i del Col·legi de Registradors de la Propietat i
Mercantils d’Espanya. En l’exercici d’esta competència podrà requerir la col·laboració dels òrgans tècnics que considere oportú, així com ordenar per
mitjà d’Instruccions les diferents organitzacions corporatives que adopten les mesures necessàries per
al funcionament del sistema.»
Tres. Es modifica l’article 108 de la Llei 24/2001, de 27
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’orde
social, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 108. Adequació als principis rectors de la
firma electrònica.
1. La prestació de servicis de certificació es farà
de conformitat amb el que disposa la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de firma electrònica, a l’efecte
d’expedir certificats electrònics per mitjà dels quals
es vinculen unes dades de verificació de firma a la
identitat, qualitat professional, situació administrativa dels notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles en actiu, així com la plaça
de destinació assignada.
Els notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, hauran de disposar per a l’adequada prestació de les seues funcions públiques de
firma electrònica reconeguda. La dita firma electrònica reconeguda haurà d’obtindre’s d’un prestador
de servicis de certificació que complisca amb els
requisits previstos en l’article 20 de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, i, en tot cas, amb ple respecte al
principi de lliure accés a l’activitat de prestació dels
servicis de certificació.
Reglamentàriament, es desenvoluparan els
requisits a què hagen de sotmetre’s els dispositius
de creació i verificació de firma electrònica, la
manera en què hagen de ser generats i entregats als
seus titulars, les mencions que hagen de contindre
els certificats, el procediment i la publicitat de la
seua vigència, suspensió o revocació, en el marc del
que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
firma electrònica.
2. L’emissió, transmissió, comunicació i recepció d’informació que permeta la presentació de títols
notarials en els diferents Registres de la propietat,
mercantils i de béns mobles, així com l’enviament
de tota notificació, qualificació i comunicació que
hagen de dirigir estos als notaris es realitzarà per
mitjà dels Sistemes d’Informació corporatius de
cada organització degudament connectats.
El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya i el Consell General del Notariat, a
través dels seus mitjans corresponents, hauran de
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garantir als prestadors de servici de certificació que
ho sol·liciten, incloses les respectives organitzacions
corporatives, la condició de registrador o notari en
actiu en el moment de la firma de la qualificació o
comunicació notificada o de l’instrument públic
remés, la vigència, revocació i suspensió del certificat electrònic, per mitjà del manteniment d’un directori actualitzat de certificats degudament protegit,
així com un servici de consulta permanent, ràpid i
segur.
Així mateix, estes dos organitzacions corporatives hauran d’aplicar el mecanisme de segellat de
temps sempre que l’enviament i la recepció d’informació es realitze, en els termes que reglamentàriament es dispose. Amb este fi, hauran de disposar de
sistemes horaris homogenis havent de sincronitzar
els seus respectius sistemes de segellat de temps
amb el senyal horari del Reial Institut i Observatori
de l’Armada, de conformitat amb el que preveu el
Reial Decret 1308/1992, de 23 d’octubre, pel qual
s’atribuïx a eixe laboratori la funció de depositari del
patró Nacional de Temps.
En tot cas, el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, per a l’adequat compliment del principi de prioritat registral, ha d’establir
en cada Registre de la propietat, mercantil i de béns
mobles una sola font de segellat de temps sincronitzada en els termes exposats en el paràgraf precedent per a tots els títols que puguen causar inscripció de conformitat amb el que disposen els articles 3
de la Llei Hipotecària i 18 del Codi de Comerç, este
últim, aprovat per Reial Decret de 22 d’agost de 1885.
La dita font única de segellat de temps haurà de
garantir que els títols presentats telemàticament,
amb independència del seu origen, s’assenten correlativament amb expressió de la unitat de temps
precisa amb este fi.
En el compliment de les obligacions previstes en
este apartat, el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya i el Consell General del
Notariat, actuaran amb autonomia i respecte als
diferents sistemes emprats per cada organització
corporativa, no obstant el qual hauran de col·laborar
per a garantir l’adequat funcionament del sistema,
sent obligatòries per als seus respectius membres
les mesures internes d’unificació tècnica i procediment que adopten per a la consecució de la dita
coordinació en totes les oficines públiques, Registrals i Notarials.
Correspon a la Direcció General dels Registres i
del Notariat la inspecció i control del compliment del
que preveu este apartat i, especialment, el relatiu a
l’examen i verificació tècnica dels requisits que han
de complir les diferents xarxes telemàtiques, sistemes d’acreditació i verificació de la vigència dels
certificats electrònics i sistemes de segellat de
temps. En l’exercici d’esta competència podrà
requerir la col·laboració dels òrgans tècnics que
entenga oportú, així com ordenar per mitjà d’Instruccions a les diferents organitzacions corporatives
que adopten les mesures necessàries per al funcionament del sistema.
Reglamentàriament podran modificar-se les
obligacions relatives a l’emissió, transmissió,
comunicació i recepció d’informació per mitjà dels
Sistemes d’Informació corporatius de cada organització, i ampliar-lo a altres sistemes d’informació
que puguen aparéixer en el futur. En tot cas, estos
sistemes d’informació hauran de complir les mateixes característiques que determine la Direcció
General dels Registres i del Notariat per als sistemes d’informació del Consell General del Notariat i
del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mer-
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cantils d’Espanya previstes en l’article 107.3 d’esta
Llei.»
Quatre. Es modifica la lletra a) de l’apartat primer de
l’article 109 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’orde social, que passa
a tindre la redacció següent:
«a) Estar emparada per un certificat reconegut
emés per un prestador de servicis de certificació, de
conformitat amb el que disposa la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, de firma electrònica.»
Cinc. Es modifiquen els apartats primer i segon de
l’article 112 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’orde social, que passen a tindre la redacció següent:
«1. Excepte indicació expressa en contra dels
interessats, els documents susceptibles d’inscripció
en els registres de la propietat, mercantils o de béns
mobles podran ser-hi presentats per via telemàtica i
amb firma electrònica reconeguda del notari autoritzant, intervinent o responsable del protocol. El
notari haurà de remetre inexcusablement este
document a través del Sistema d’Informació Central
del Consell General del Notariat degudament connectat amb el Sistema d’Informació Corporatiu del
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils
d’Espanya. El notari haurà de deixar-ne constància
en la matriu o, si és el cas, en el llibre indicador.
2. En estos casos, el registrador de la propietat,
mercantil o de béns mobles comunicarà al notari
autoritzant, o al seu successor en el protocol, per via
telemàtica i amb firma electrònica reconeguda
d’este, tant la pràctica de l’assentament de presentació, com, si és el cas, la denegació d’este, la nota de
qualificació i la realització de la inscripció, anotació
preventiva, cancel·lació o nota marginal que corresponga, d’acord amb els principis de la legislació
registral. Les notificacions o comunicacions que
haja d’efectuar el registrador per via telemàtica al
notari autoritzant del títol, o al seu successor en el
protocol, es remetran a través del Sistema d’Informació Corporatiu del Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantils d’Espanya degudament connectat amb el Sistema d’Informació Central del Consell General del Notariat.»
Sis. S’afig un nou apartat quint a l’article 112 de la
Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d’orde social, que passa a tindre la
redacció següent:
«5. Respecte de la presentació de documents
judicials, administratius o privats que puguen causar inscripció en els diferents Registres caldrà ajustar-se a les regles següents:
1a. Tractant-se de documents judicials, la seua
presentació es realitzarà a través del punt neutre
judicial o sistema d’informació telemàtic que el
substituïsca, per a la qual cosa haurà de connectarse amb el sistema telemàtic d’informació del Collegi de Registradors de la Propietat i Mercantils
d’Espanya. Quant a l’acreditació de la condició del
firmant, la vigència, revocació i suspensió del certificat de firma electrònica del funcionari judicial remitent caldrà ajustar-se al que disposa la seua legislació específica.
2a. En cas de documents administratius, l’Administració Pública que pretenga inscriure aquells
haurà d’utilitzar tècniques i mitjans electrònics
informàtics i telemàtics que garantisquen la identificació de l’Administració que actue i l’exercici de les
seues competències. En tot cas, els programes i
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aplicacions electrònics, informàtics i telemàtics utilitzats hauran de ser aprovats per l’Administració
corresponent.
3a. Amb caràcter excepcional i només en els
casos i amb els requisits expressament previstos en
les lleis i els Reglaments Hipotecari i del Registre
Mercantil per als documents privats en suport paper,
podrà realitzar-se la inscripció de documents electrònics amb firma electrònica reconeguda que
siguen suport de documents privats presentats telemàticament als Registres de la Propietat, Mercantils
i de Béns Mobles.
4a. Els documents electrònics que siguen
suport de documents privats que es presenten hauran d’estar firmats amb firma electrònica reconeguda emparada en un certificat reconegut conforme
a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.»
Article vint-huit. Accés telemàtic als Registres.
U. Es modifiquen els apartats deu i onze de l’article 222 del Text Refós de la Llei Hipotecària, aprovat per
Decret de 8 de febrer de 1946, que passen a tindre la
redacció següent:
«10. La manifestació dels llibres del Registre
haurà de fer-se, si així se sol·licita, per mitjans telemàtics. La dita manifestació implica l’accés telemàtic al contingut dels llibres del Registre. A este efecte,
si qui consulta és una autoritat, empleat o funcionari
públic que actue per raó del seu ofici i càrrec, l’interés del qual es presumix en atenció a la seua condició, l’accés es realitzarà sense necessitat d’intermediació per part del registrador. La dita autoritat,
empleat o funcionari públic haurà d’identificar-se
amb la seua firma electrònica reconeguda o per
qualsevol altre mitjà tecnològic que en el futur la
substituïsca. Quan el consultant siga un empleat o
funcionari públic, respondran estos que la consulta
s’efectua emparada en el compliment estricte de les
funcions que respectivament els atribuïx la legislació vigent. En tot cas, l’autoritat, empleat o funcionari públic no podrà accedir telemàticament sense
intermediació del registrador a l’Índex de Persones.
11. Reglamentàriament es concretarà el procediment per a autoritzar la restricció de l’accés a la
informació relativa a determinades persones,
comerciants o finques quan això siga imposat per
raó de la protecció de la seguretat i integritat de les
persones o els béns.»
Dos. S’afig un nou article 222 bis a la Llei Hipotecària
de 8 de febrer de 1946, amb la redacció següent:
«1. Les sol·licituds d’informació s’ajustaran a
un model informàtic que tindrà els camps necessaris per a identificar el sol·licitant, l’interés que acredita, si és el cas, la finca, els drets, llibres o assentaments a què es contrau la informació.
La Direcció General dels Registres i del Notariat
aprovarà el model informàtic de consulta i els requisits tècnics a què haja de subjectar-se este.
2. La identificació del sol·licitant s’efectuarà per
mitjà dels cognoms, nom i número d’identitat de les
persones físiques i raó social o denominació de les
persones jurídiques, número del seu codi d’identificació i adreça de correu electrònic hàbil a l’efecte de
notificacions. En tot cas, la sol·licitud haurà d’estar
firmada amb la firma electrònica reconeguda del
sol·licitant, de la persona jurídica o del representant
d’esta.
3. L’interés s’expressarà de manera succinta
en una casella que advertirà de les limitacions
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imposades per l’ordenament en relació a l’ús que
pot donar-se a la dita informació. No obstant això,
si el registrador entenguera que no ha quedat
acreditat de manera suficient el dit interés legítim,
podrà sol·licitar que se li complete este. En tot cas,
el registrador haurà de notificar al sol·licitant, en
el termini màxim de vint-i-quatre hores, si autoritza o denega l’accés, en este últim cas de manera
motivada.
4. La resolució sobre l’accés sol·licitat es notificarà en el termini màxim d’un dia hàbil al sol·licitant
i, en el cas de ser positiva, incorporarà el codi individual que permetrà l’accés a la pàgina que reproduïsca el contingut registral relatiu a la finca sollicitada. Este contingut registral, que es limitarà als
assentaments vigents, es posarà de manifest a l’interessat durant el termini de vint-i-quatre hores des
de la notificació accedint-hi.
Si el registrador es nega injustificadament a
manifestar els llibres del Registre, caldrà ajustar-se
al que disposa l’article 228 de la Llei Hipotecària.
5. Les finques i els drets s’identificaran a través
de:
a) Qualsevol dels seus titulars, fent constar el
cognom, nom i número del document nacional
d’identitat o document que permeta identificar les
persones físiques i la raó social o denominació de
les persones jurídiques.
b) Llibre, assentament, tom i foli registral.
c) Referència cadastral, quan conste en el
Registre.
Quan la consulta es referisca a les fitxes de l’Índex de Persones, es faran constar només les circumstàncies de la lletra a) anterior. El mateix s’observarà respecte del Llibre d’Incapacitats.
6. Les notificacions a què es referix este article
entre el registrador i el sol·licitant es realitzaran en
l’adreça de correu electrònic que designe este i hauran de comptar amb la firma electrònica reconeguda
del registrador.»
Tres. Es modifica l’article 238 del Text Refós de la Llei
Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer de 1946,
que passa a tindre la redacció següent:
«El Registre de la Propietat es portarà en llibres
foliats i visats judicialment.
Els llibres dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles hauran de portar-se per mitjans
informàtics que permeten en tot moment l’accés
telemàtic al seu contingut.
El Registre disposarà d’un sistema de segellat
temporal que deixarà constància del moment en
què el suport paper es va traslladar a suport informàtic.
En cas de destrucció dels llibres, se substituiran
d’acord amb el que disposen les lleis de 15 d’agost
de 1873 i 5 de juliol de 1938.»
Quatre. Es modifica l’article 248 del Text Refós de la
Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer de 1946,
que passa a tindre la redacció següent:
«1. El contingut dels Llibres del Registre
haurà de ser actualitzat en el mateix dia en què es
presenten els títols a inscripció, si la dita presentació s’efectua en hores d’oficina. La dita actualització haurà de realitzar-se amb independència del
mitjà utilitzat per a la presentació dels títols. El
registrador haurà de disposar dels mitjans materials i personals necessaris per a complir l’obligació
d’actualització. Si no fóra possible estendre l’assentament de presentació, caldrà ajustar-se al que
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disposa l’apartat primer de l’article 417 del Reglament Hipotecari.
Igualment, i abans de l’hora d’obertura al públic,
hauran d’incorporar-se les modificacions que resulten de la presentació d’aquells títols que s’ha efectuat en el dia hàbil precedent fora d’hores, atenent al
rigorós orde d’ingrés si s’hagueren presentat telemàticament. Si el títol s’ha presentat per correu o
telefax fora de les hores d’oficina caldrà ajustar-se al
que disposen els apartats tres A cinc de l’article 418
del Reglament Hipotecari.
2. Per a complir l’obligació d’actualització
immediata del contingut dels Llibres, els registradors portaran un Llibre d’Entrada on es farà constar
de manera immediata la presentació dels títols pel
rigorós orde en què hagueren ingressat els documents, amb expressió de la persona que els presente, el temps exacte de la seua presentació indicant la unitat temporal precisa, el mitjà de
presentació, bé físic, per correu, per telefax o per
remissió telemàtica, i les dades precises que permeten identificar la finca afectada pel títol presentat.
Així mateix, s’adoptaran les cauteles necessàries
perquè en cap cas siga possible la manipulació o la
pertorbació de l’orde de presentació dels títols o
dels assentaments ja realitzats.
El Llibre d’Entrada haurà de ser accessible telemàticament i de manera directa als funcionaris i
empleats a qui se’ls presumix el seu interés en la
consulta dels Llibres, de conformitat amb el que
disposen els articles 221.2 i 222.10 de la Llei Hipotecària.
3. Si el títol s’ha presentat telemàticament, caldrà ajustar-se a les regles següents:
1a. El sistema telemàtic de comunicació emprat
haurà de generar un justificant de recepció digital
per mitjà d’un sistema de segellat temporal acreditatiu del temps exacte amb expressió de la unitat temporal precisa de presentació del títol.
2a. De conformitat amb l’article 112.4 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, si el títol ha ingressat
en hores d’oficina, el registrador procedirà en el
mateix dia a realitzar l’assentament de presentació
corresponent al títol presentat atenent l’orde de presentació d’este. Si no fóra possible estendre l’assentament de presentació, caldrà ajustar-se al que disposa l’apartat primer de l’article 417 del Reglament
Hipotecari. Si el títol es presenta fora de les hores
d’oficina, s’haurà d’estendre l’assentament de presentació en el dia hàbil següent atenent, igualment,
l’orde rigorós de presentació d’aquell, de conformitat amb el segellat temporal.
3a. El registrador notificarà telemàticament en
el mateix dia en què s’ha estés l’assentament de
presentació la seua pràctica, així com, si és el cas, la
denegació d’este. En este últim supòsit, s’hauran de
motivar prou les causes d’impediment, de conformitat amb l’apartat quart de l’article 258 de la Llei Hipotecària.
4a. Si es presenten telemàticament o en paper
en el mateix dia i hora títols relatius a una mateixa
finca que siguen contradictoris, es prendrà anotació
preventiva de cada u, comprensiva de la impossibilitat d’estendre l’assentament sol·licitat. Esta anotació preventiva es comunicarà a l’efecte que es procedisca pels interessats o pels tribunals a decidir
l’orde de preferència.
4. Els documents presentats per telefax, quan
la Llei o el Reglament admeten este mitjà de presentació, s’assentaran en el Diari, de conformitat amb la
regla general, a excepció que es reben fora de les
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hores d’oficina, que s’assentaran en el dia hàbil
següent.
L’assentament de presentació caducarà si, en el
termini de deu dies hàbils següents, no es presenta
en el Registre el títol original o la seua còpia autoritzada.»
SECCIÓ 3a.

RÈGIM DE RECURSOS I DISCIPLINARI

Article vint-nou. Motius de recurs o instància del quadre
de substitucions.
Es modifica el paràgraf tercer de l’article 19 bis del Text
Refós de la Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de
febrer de 1946, que passa a tindre la redacció següent:
«Si el registrador qualifica negativament el títol,
siga totalment o parcialment, dins o fora del termini
a què es referix l’article 18 de la Llei, l’interessat
podrà recórrer davant de la Direcció General dels
Registres i del Notariat o bé instar l’aplicació del
quadre de substitucions previst en l’article 275 bis
de la Llei.»
Article trenta. Règim jurídic del recurs davant de la decisió del registrador.
Es modifica l’article 228 del Text Refós de la Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer de 1946, que
passa a tindre la redacció següent:
«Si el registrador es nega a la manifestació dels
llibres del Registre o a expedir certificació del que hi
conste, l’interessat podrà recórrer la decisió d’este
davant la Direcció General dels Registres i del Notariat, i s’aplicarà el que disposen els articles 327 i 328
de la Llei Hipotecària quant a la legitimació per a
recórrer, termini, lloc de presentació del recurs, formació de l’expedient i contingut de l’informe del
registrador, termini de resolució i revisió jurisdiccional d’esta.»
Article trenta-u. Tramitació de recursos.
Es modifiquen els paràgrafs primer i tercer de l’article 66, el paràgraf primer de l’article 324, els paràgrafs
primer, quint i desé de l’article 327 i els paràgrafs primer,
segon i quart de l’article 328, tots estos del Text Refós de
la Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer
de 1946, que passen a tindre la redacció següent:
U. El paràgraf primer de l’article 66 passa a tindre la
redacció següent:
«Els interessats podran reclamar contra l’acord
de qualificació del registrador, pel qual suspén o
denega l’assentament sol·licitat. La reclamació
podrà iniciar-se davant de la Direcció General dels
Registres i del Notariat, o bé directament davant del
Jutjat de Primera Instància competent. Sense perjuí
d’això, podran també acudir, si volen, als tribunals
de Justícia per a ventilar i contendre entre si sobre la
validesa o nul·litat dels mateixos títols. En cas que
se suspenga la inscripció per faltes esmenables del
títol i no se sol·licite l’anotació preventiva, els interessats podran esmenar les faltes en els seixanta
dies que duren els efectes de l’assentament de presentació. Si s’estén l’anotació preventiva, podrà ferse en el temps que esta subsistisca, segons l’article 96 d’esta Llei.»
Dos. El paràgraf tercer de l’article 66 passa a tindre la
redacció següent:
«En el cas de recórrer contra la qualificació, tots
els termes expressats en els dos paràgrafs anteriors
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quedaran en suspens des del dia en què s’interpose
la demanda o el recurs fins al de la seua resolució
definitiva.»
Tres. El paràgraf primer de l’article 324 passa a tindre la redacció següent:
«Les qualificacions negatives del registrador
podran recórrer-se potestativament davant de la
Direcció General dels Registres i del Notariat en la
manera i segons els tràmits previstos en els articles
següents, o ser impugnades directament davant
dels jutjats de la capital de la província a què pertanga el lloc en què estiga situat l’immoble, i s’aplicaran les normes del juí verbal observant-se, en la
mesura que li siguen aplicables, les disposicions
contingudes en l’article 328 d’esta Llei.»
Quatre. El paràgraf primer de l’article 327 passa a
tindre la redacció següent:
«El recurs, en el cas que el recurrent opte per
iniciar-lo davant de la Direcció General dels Registres i del Notariat, es presentarà al registre que va
qualificar per al dit Centre Directiu, i s’ha d’acompanyar aquell amb el títol objecte de la qualificació, en
original o per testimoni, i una còpia de la qualificació
efectuada.»
Cinc. El paràgraf quint de l’article 327 passa a tindre
la redacció següent:
«Si no ha recorregut el notari autoritzant, autoritat judicial o funcionari que va expedir el títol, el
registrador, en el termini de cinc dies, haurà de traslladar a estos el recurs perquè, en els cinc dies
següents a comptar des de la seua recepció, realitzen les al·legacions que consideren oportunes.»
Sis. El paràgraf desé de l’article 327 passa a tindre la
redacció següent:
«Publicada en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ la
resolució expressa per la qual s’estime el recurs,
tindrà caràcter vinculant per a tots els registradors
mentres no s’anul·le pels tribunals. L’anul·lació
d’aquella, una vegada ferma, serà publicada de la
mateixa manera.»
Set. El paràgraf primer de l’article 328 de la Llei Hipotecària passa a tindre la redacció següent:
«Les qualificacions negatives del registrador i, si
és el cas, les resolucions expresses i presumptes de
la Direcció General dels Registres i del Notariat en
matèria del recurs contra la qualificació dels registradors seran recurribles davant dels òrgans de
l’orde jurisdiccional civil, i s’aplicaran les normes
del juí verbal».
Huit. El paràgraf segon de l’article 328 passa a tindre
la redacció següent:
«La demanda haurà d’interposar-se dins del termini de dos mesos, comptats des de la notificació de
la qualificació o, si és el cas, de la resolució dictada
per la Direcció General, o, tractant-se de recursos
desestimats per silenci administratiu, en el termini
de cinc mesos i un dia des de la data d’interposició
del recurs, davant dels jutjats de la capital de la província a què pertanga el lloc en què estiga situat
l’immoble i, si és el cas, els de Ceuta o Melilla.»
Nou. El paràgraf Quart de l’article 328 passa a tindre
la redacció següent:
«No tenen legitimació per a recórrer la resolució
de la Direcció General el Col·legi de Registradors de
la Propietat i Mercantils d’Espanya, el Consell Gene-
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ral del Notariat ni els Col·legis Notarials. El notari
autoritzant del títol o el seu successor en el protocol, així com el registrador de la propietat, mercantil
i de béns mobles, la qualificació negativa del qual
haja sigut revocada mitjançant una resolució
expressa de la Direcció General dels Registres i del
Notariat, podran recórrer la resolució d’esta quan
esta mateixa afecte un dret o interés del qual siguen
titulars. El jutge que conega del recurs interposat
podrà exigir al recurrent la prestació de caució o
fiança per a evitar qualsevol perjuí a l’atorgant de
l’acte o negoci jurídic que haja sigut qualificat negativament.»
Article trenta-dos. Règim disciplinari.
U. Es modifica l’article 313.A) h) del Text Refós de la
Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer de 1946,
que quedarà amb la redacció següent:
«h) El retard injustificat i generalitzat en la inscripció dels títols presentats. A estos efectes, es
considera generalitzat aquell retard que afecta un
deu per cent o més dels títols atenent el nombre dels
presentats trimestralment.»
Dos. Es modifica l’article 313.B).b) del Text Refós de
la Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de febrer
de 1946, que passa a tindre la redacció següent:
«b) La negativa injustificada a la prestació de
funcions requerides, així com l’absència injustificada per més de dos dies del lloc de la seua residència, sempre que cause dany a tercer; en particular, es
considerarà a l’efecte d’esta infracció de negativa
injustificada la prestació de funcions requerides, la
denegació injustificada del registrador a estendre
assentament de presentació, a inscriure, a expedir
nota, a motivar les seues actuacions, en particular la
seua qualificació negativa, a notificar en els termes
legals o reglamentàriament previstos, a realitzar els
assentaments o a elevar l’expedient en els terminis i
manera establits.»
Tres. S’addicionen dos noves lletres j) i k) a l’article
313.B) del Text Refós de la Llei Hipotecària, aprovat pel
Decret de 8 de febrer de 1946, el qual queda amb la redacció següent:
«j) El retard injustificat en la inscripció dels
títols presentats.»
«k) L’incompliment i la falta d’obediència a les
Instruccions i resolucions de caràcter vinculant de la
Direcció General dels Registres i del Notariat, així
com la falta de respecte o menyspreu al dit Centre
Directiu.»
Quatre. Es modifica el primer paràgraf de l’article
313.C) del Text Refós de la Llei Hipotecària, aprovat per
Decret de 8 de febrer de 1946, amb la redacció següent:
«C) És infracció disciplinària lleu, si no convé
qualificar-la com a greu o molt greu, l’incompliment
dels deures i obligacions imposats per la legislació
registral o, basant-se en esta, per resolució administrativa o acord corporatiu. Tractant-se de l’incompliment d’un acord corporatiu serà necessari que el
registrador prèviament haja sigut requerit per a la
seua observança pel Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantils d’Espanya.»
Cinc. Es modifica l’article 43.Dos.B).b) de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’orde social, que passa a tindre la redacció
següent:
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«b) La negativa injustificada a la prestació de
funcions requerides, així com l’absència injustificada per més de dos dies del lloc de la seua residència, sempre que cause dany a tercer; en particular es
considerarà a l’efecte d’esta infracció de negativa
injustificada a la prestació de funcions requerides, la
denegació injustificada per part del notari a autoritzar un instrument públic.»
Sis. S’addiciona una nova lletra d) a l’article
43.Dos.B).g) de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’orde social, amb la
redacció següent:
«d) L’incompliment i la falta d’obediència a les
Instruccions i resolucions de caràcter vinculant de la
Direcció General dels Registres i del Notariat, així
com la falta de respecte o menyspreu al dit Centre
Directiu.»
Set. Es modifica el primer paràgraf de l’article
43.Dos.C) de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’orde social, que quedarà
amb la redacció següent:
«C) És infracció disciplinària lleu, si no s’escaurà qualificar-la com a greu o molt greu, l’incompliment dels deures i les obligacions imposats per la
legislació registral o, d’acord amb esta, per resolució administrativa o acord corporatiu. Tractant-se de
l’incompliment d’un acord corporatiu, serà necessari que el notari haja sigut requerit prèviament per
a la seua observança per l’òrgan corporativament
competent.»
SECCIÓ 4a. ALTRES REFORMES EN MATÈRIA DE FE PÚBLICA
Article trenta-tres. Responsabilitat per errors i omissions en les notes simples informatives.
Es modifica l’apartat quint de l’article 222 del text
refós de la Llei Hipotecària, aprovat per Decret de 8 de
febrer de 1946, que passa a tindre la redacció següent:
«5. La nota simple informativa té valor purament informatiu i no dóna fe del contingut dels
assentaments, sense perjuí de la responsabilitat del
registrador, pels danys ocasionats pels errors i les
omissions patits en la seua expedició. Haurà de
reproduir, literal si així ho sol·licita l’interessat, o en
extracte en qualsevol altre cas, el contingut dels
assentaments vigents relatiu a la finca objecte de
manifestació, on conste, almenys, la seua identificació, la identitat del titular o titulars de drets inscrits
sobre esta i l’extensió, naturalesa i limitacions d’estos. Així mateix, es faran constar, en tot cas, les prohibicions o les restriccions que afecten els titulars o
els drets inscrits.
També podrà lliurar-se una nota simple relativa a
determinats punts sol·licitats per l’interessat.»
Article trenta-quatre. Regulació per a la constància
registral del juí de suficiència notarial.
Es modifica l’apartat segon de l’article 98 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d’Orde Social, que queda redactat de la manera
següent:
«2. La ressenya pel notari de les dades identificadores del document autèntic i la seua valoració de
la suficiència de les facultats representatives faran
fe suficient, per si soles, de la representació acreditada, sota la responsabilitat del notari. El registrador
limitarà la seua qualificació a l’existència de la ressenya identificadores del document, del juí notarial de
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suficiència i a la congruència d’este amb el contingut del títol presentat, sense que el registrador puga
sol·licitar que se li transcriga o acompanye el document de què naix la representació.»
CAPÍTOL III
Millora en els tràmits administratius
Article trenta-cinc.
Es modifica la disposició addicional octava de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
que passa a tindre la redacció següent:
«Disposició addicional octava. Subvencions que
integren el programa de cooperació econòmica
de l’Estat a les inversions de les entitats locals:
Les subvencions que integren el Programa de
cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de
les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren plans o instruments semblants que tinguen com a objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran
per la seua normativa específica, que resulte de
l’aplicació supletòria de les disposicions d’esta
Llei.»
Disposició addicional primera. Aranzels notarials i registrals per modificació de la denominació en la Societat
Nova Empresa.
En tot allò relatiu exclusivament a la modificació de la
denominació en la Societat Nova Empresa, prevista en
l’article 140 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats
de Responsabilitat Limitada, no es meriten drets aranzelaris notarials i registrals, si el canvi de denominació es
realitza en el termini de tres mesos des de la constitució.
El mateix tractament quant a no meritació de drets
aranzelaris notarials i registrals mereixeran les Societats
Limitades Nova Empresa ja constituïdes que realitzen el
canvi de denominació en el termini de tres mesos des de
l’entrada en vigor d’esta Llei.
Disposició addicional segona. Informació relativa a
l’aplicació de l’aranzel notarial i registral.
Els notaris i els registradors de la propietat, mercantils
i de béns mobles facilitaran informació relativa a l’aplicació de l’aranzel notarial i registral, a través del Consell
General del Notariat i el Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantils, als ministeris de Justícia i d’Economia i Hisenda.
L’incompliment de l’obligació de facilitar informació
relativa a l’aplicació de l’aranzel notarial i registral tindrà
la consideració d’infracció greu.
S’habilita els ministres d’Economia i Hisenda i de Justícia per a regular conjuntament per Orde Ministerial, a
proposta dels dos ministeris, els models i els procediments de remissió d’informació relativa a l’aplicació dels
aranzels notarial i registral.
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la, a instància de l’Administració Pública que tramita el
procediment, per mitjà de certificat telemàtic o transmissió de dades, de conformitat amb la normativa reglamentària reguladora dels certificats telemàtics i transmissions
de dades.
b) Quan la cessió d’informació exigisca el consentiment de l’interessat, l’Administració Pública que tramita el
procediment demanarà el consentiment d’este perquè es
procedisca a la cessió de la informació corresponent a
través d’una transmissió de dades o d’un certificat telemàtic a instància de l’òrgan requeridor, de conformitat
amb la normativa reglamentària reguladora dels certificats telemàtics i transmissions de dades. En el cas que
l’interessat no preste el consentiment, l’Administració
Pública que tramita el procediment li exigirà l’aportació
del corresponent certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Disposició addicional quarta. Sistema de constitució
telemàtica de la societat limitada nova empresa.
Respecte de la constitució telemàtica de la societat
limitada nova empresa, els notaris i registradors es remetran la informació i la documentació necessària per a la
constitució d’este tipus social a través del sistema CIRCE
per mitjà de la utilització de la seua firma electrònica reconeguda. Així mateix, els notaris i els registradors utilitzaran este sistema d’informació en les relacions telemàtiques que hagen de mantindre amb les Administracions
Públiques per a la constitució del dit tipus societari.
Pel que fa a l’exercici de les restants funcions públiques exercides per notaris i registradors, i pel que fa a la
incorporació de les tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques a la seguretat jurídica preventiva,
caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 24/2001, de 27 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde
Social.
Disposició addicional quinta. Generació de crèdit per al
finançament d’actuacions de suport a l’activitat industrial i desenvolupament tecnològic a Galícia.
Els ingressos derivats del reintegrament efectiu en
l’exercici 2005 de pagaments realitzats en exercicis anteriors, a càrrec del crèdit 20.15.723B.785, no aplicats a la
seua finalitat, podran generar crèdit, en el dit exercici, en
la Secció 20, Programa 422M, Servici 16, en un concepte
de nova creació inclòs en l’article 75, amb destinació a
l’Institut Gallec de Promoció Econòmica (IGAPE), per al
finançament d’actuacions de suport a l’activitat industrial
i desenvolupament tecnològic de Galícia.
La competència per a autoritzar la indicada generació
de crèdit correspondrà al Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç.
Les aportacions a favor de l’IGAPE a les quals es referix esta disposició s’instrumentaran per mitjà de la subscripció d’un conveni de col·laboració dels previstos en
l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Disposició addicional tercera. Cessió d’informació de
caràcter tributari per mitjans informàtics o telemàtics.

Disposició addicional sexta. Regulació de les garanties
exigides per a atorgar un crèdit Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD).

Sempre que en la tramitació d’un procediment administratiu siga necessària l’obtenció d’informació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, es procedirà
de la manera següent:
a) En aquells casos en què hi haja una norma amb
rang de llei que empare la cessió d’informació tributària
sense necessitat de consentiment de l’interessat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària procedirà a facilitar-

Es modifica el punt 2 de l’apartat 2 de la disposició
addicional vint segona de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social,
que queda redactat com seguix:
«2. Els crèdits i línies de finançament concessional, així com les donacions atorgades a Estats, institucions públiques estrangeres o empreses públiques
o privades residents en l’estranger a càrrec del Fons
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d’Ajuda al Desenvolupament, es destinaran al finançament de projectes de desenvolupament d’estos
països, per als quals el beneficiari adquirisca béns i
servicis espanyols, o alternativament de qualsevol
procedència diferent de l’espanyola quan hi haja
raons, apreciades pel Ministeri d’Economia, que ho
justifiquen. Igualment es podran posar a disposició
dels països beneficiaris línies de finançament amb
l’objecte d’impulsar l’activitat productiva, en especial, la de xicotetes i mitjanes empreses.
En els crèdits atorgats a empreses públiques o
privades residents en l’estranger serà necessari que
els corresponents Estats garantisquen directament
l’operació creditícia.
Excepcionalment, podran admetre’s altres
garanties no sobiranes en operacions de préstec a
administracions subnacionals o a empreses públiques, d’acord amb els límits i criteris que establisca
la Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al Desenvolupament (CIFAD). Estes operacions no superaran anualment en el seu conjunt el 5 per cent de
l’import màxim d’aprovacions per Consell de ministres que establix el punt tres de la present disposició
addicional i que determina anualment la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Les condicions financeres dels crèdits i línies de
finançament concessional s’establiran conforme als
requisits establits en l’acord de l’Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics
(OCDE) sobre Directrius en Matèria de Crèdit a l’Exportació amb Suport Oficial, o en aquells altres tractats o acords internacionals que substituïsquen o
complementen aquell.
Quan en el país beneficiari succeïsquen situacions de guerra, terratrémols o catàstrofes naturals de
singular gravetat o altres circumstàncies excepcionals, el Govern podrà autoritzar la realització de
donacions a càrrec del Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD), sense perjuí del que preveu amb caràcter general el número 3 del present apartat dos pel
que fa a la realització de les donacions per al finançament d’estudis.»
Disposició addicional sèptima. Modificació de l’article 16 de la Llei de 8 de juny de 1957, reguladora del
Registre Civil.
S’addicionen a l’article 16 de la Llei de 8 de juny
de 1957, reguladora del Registre Civil, tres nous apartats
amb el tenor següent:
«3. En els casos d’adopció internacional,
l’adoptant, o els adoptants de comú acord, poden
sol·licitar directament al Registre Civil del seu domicili que s’estenga la inscripció principal de naixement i la marginal d’adopció, així com l’extensió en
el foli que llavors corresponga, d’una nova inscripció de naixement en què constaran només, a més de
les dades del naixement i del nascut, les circumstàncies personals dels pares adoptius, l’oportuna referència al matrimoni d’estos i la constància del seu
domicili com a lloc de naixement de l’adoptat.
4. Igualment, en les inscripcions de naixement
que siguen conseqüència de l’adquisició de la nacionalitat espanyola per ciutadans, el lloc de naixement de les quals siga un país estranger, els interessats podran sol·licitar, en el moment d’alçar-se l’acta
de jurament o promesa de fidelitat al rei i obediència
a la Constitució i a les lleis, que s’estenga la inscripció de naixement en el Registre Civil Municipal corresponent al domicili en què s’haja instruït l’oportú
expedient registral.
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5. El Registre Civil en què es realitze la inscripció de naixement succeït a l’estranger conforme al
que disposen els apartats 3 i 4 d’este article, comunicarà la dita inscripció al Registre Civil central, que
continuarà sent competent per a tots els altres actes
d’estat civil que afecten l’inscrit.»
Disposició addicional octava. Modificació de l’apartat
segon de l’article 18 de la Llei de 8 de juny de 1957,
reguladora del Registre Civil.
L’apartat segon de l’article 18 de la Llei de 8 de juny
de 1957, reguladora del Registre Civil, queda redactat en
els termes següents:
«Igualment es portaran al Registre Civil central
els llibres formats amb els duplicats de les inscripcions consulars i de les inscripcions de naixement
realitzades als Registres municipals del domicili
conforme al que disposa l’apartat 5 de l’article 16.»
Disposició addicional novena. Règim de concessió de
beques i ajudes a l’estudi.
Les beques i ajudes a l’estudi que es convoquen a càrrec dels Pressupostos del Ministeri d’Educació i Ciència
per a seguir estudis reglats i per a les quals no es fixe un
nombre determinat de beneficiaris, es concediran de
manera directa, a l’empara del que disposa l’article 22.2.b)
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, als alumnes dels distints nivells del sistema
educatiu, tant d’universitari com no universitari.
La seua quantia es fixarà en funció dels costos concrets que genere l’educació per als estudiants, així com de
les circumstàncies socioeconòmiques de la seua unitat
familiar. Les beques es concediran atenent l’aprofitament
acadèmic, quan corresponga, així com els nivells de
renda i patrimoni amb què compte la unitat familiar.
El règim de beques i ajudes a l’estudi a què es referix
el present article es desenvoluparà reglamentàriament
mitjançant un reial decret que haurà de comptar amb un
informe favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Disposició addicional desena.
ciència Energètica.

Pla d’Acció d’Estalvi i Efi-

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor d’esta llei, presentarà davant del Congrés dels
Diputats un Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica
per als pròxims anys, amb la col·laboració de les comunitats autònomes, en què es preveuran mesures i accions
dirigides a incentivar la reducció del consum energètic als
principals sectors consumidors i l’exercici d’activitats en
fonts d’energia renovables i de cogeneració.
Disposició derogatòria. Derogació normativa.
1. En particular, queden derogades les normes
següents:
1.1 El paràgraf sext de l’article 328 de la Llei Hipotecària.
1.2 L’article 329 de la Llei Hipotecària.
2. Queden derogades totes les disposicions que del
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa
la present Llei.
Disposició transitòria.
El que preveu la disposició addicional novena de la
Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de
Tabacs i Normativa Tributària, serà aplicables a totes les
labors de tabac actualment preses o decomissades, amb
independència de la data de la confiscació o decomís.
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Disposició final primera. Títols competencials.
El que disposa el títol I d’aquesta Llei té el caràcter de
normes bàsiques dictades a l’empara de l’article 149.1.13a
i 25a de la Constitució.
El que disposa el títol II d’esta Llei té el caràcter de
legislació d’aplicació general dictada a l’empara de l’article 149.1.6a, 8a i 18a.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
S’habilita el Govern per a desplegar reglamentàriament el que disposa la present Llei.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 18 de novembre del 2005.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI 25/2005, de 24 de novembre, Reguladora
de les Entitats de Capital de risc i les seues
Societats Gestores. («BOE» 282, de 25-11-2005.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen la present.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El principal objectiu de la política econòmica desenvolupada pel Govern és augmentar el benestar dels ciutadans. Per a aconseguir este objectiu, cal impulsar un
model de creixement equilibrat i sostingut, basat en l’augment de la productivitat i de l’ocupació, que permeta
atendre les necessitats col·lectives i promoure una major
cohesió social, alhora que facilite la resposta als reptes
derivats de la cada vegada major integració econòmica en
els mercats europeus i mundials.
El model de creixement econòmic seguit en els últims
anys, encara que ha contribuït a aproximar els nivells de
renda per capita d’Espanya als dels països més avançats
de la Unió Europea, ha presentat carències que és indispensable afrontar i corregir. D’una banda, s’ha basat en
factors, com el favorable tipus de canvi amb què es va
entrar en la moneda única o la significativa reducció dels
tipus d’interés, els efectes positius de la qual tendixen a
moderar-se. D’altra banda, este model presenta una debilitat estructural que, a més, s’ha intensificat en els últims
anys: l’escassa contribució de la productivitat al creixement. Esta debilitat ha donat lloc al fet què el nivell mitjà
de productivitat de l’economia espanyola s’haja allunyat,
en els últims anys, del dels països més avançats del nostre entorn, en compte de convergir-hi.
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L’allunyament respecte als nivells de productivitat
dels països més avançats representa un seriós risc per a
l’evolució de l’economia espanyola tant a llarg termini
com de forma més immediata. A llarg termini, la productivitat és el principal determinant del creixement econòmic i el seu augment és essencial per a garantir la sostenibilitat futura de l’Estat del benestar, especialment en el
marc d’envelliment de la població a què s’enfronta la nostra societat. De forma més immediata, en el context de
creixent obertura i integració de l’economia espanyola en
els mercats europeus i internacionals, l’augment de la
productivitat és indispensable per a absorbir els increments en els costos de producció i evitar així pèrdues de
competitivitat que suposarien un fre al creixement.
En conseqüència, és necessari adoptar reformes que
impulsen l’augment de la productivitat en el sistema econòmic, entre les quals destaquen les relatives a la regulació del
capital de risc, recollides en esta Llei. Es tracta, per esta via,
de contribuir a situar a l’economia espanyola en condicions
de començar a corregir les carències de la seua pauta de
creixement, com a via per a garantir la seua sostenibilitat.
II
Esta Llei proposa dotar les entitats de capital de risc
d’un marc jurídic més flexible i modern que impulse el
desenvolupament d’estes entitats tan rellevants en la provisió de finançament a empreses involucrades amb les
activitats de I+D+i. Esta actuació normativa s’emmarca
dins del conjunt de reformes dissenyat pel Govern per a
impulsar un creixement econòmic basat en l’avanç de la
productivitat amb creació d’ocupació. En este conjunt de
reformes s’estructuren i coordinen una varietat d’actuacions, en diferents àmbits i amb distints terminis d’execució, orientades, en definitiva, a dinamitzar l’economia
espanyola i a aconseguir un creixement econòmic sostenible a llarg termini.
Els mercats exercixen un paper fonamental en el finançament de les activitats de I+D+i i dels projectes empresarials innovadors, tal com reconeix, de forma contundent, el
Pla d’Acció per al capital de risc (1998-2003). Este Pla ressalta els efectes positius en l’economia d’esta via de finançament alternativa a la borsària i la creditícia, de difícil
accés per a bona part dels projectes innovadors. Així, la
seua acció beneficiosa es projecta en l’impuls que suposa
per a l’augment de la productivitat la creació d’ocupació i el
desenvolupament d’una cultura empresarial vibrant i
emprenedora. A més, l’inversor del capital de risc sol incorporar un valor afegit a l’empresa finançada, aportant credibilitat enfront de tercers i oferint la seua experiència davant
de dificultats, el seu assessorament i els seus contactes. La
contrapartida del risc assumit i el llarg període de maduració necessari sol produir-se, en cas d’èxit, en forma de
plusvàlues. Per això, el Pla d’Acció per al Capital de Risc
(1998-2003) considera que uns mercats de capital de risc
desenvolupats i eficients constituïxen una contribució clau
per a una economia competitiva, innovadora i dinàmica,
en la línia dels objectius de l’estratègia de Lisboa.
Actualment, el nostre país presenta una carència greu
en termes d’inversió en I+D+i si es compara amb els països del nostre entorn, sent este un dels factors que contribuïxen a explicar la bretxa que la nostra economia presenta en termes de creixement de la productivitat. Açò el
situa en una posició de desavantatge competitiu en el
marc d’una economia cada vegada més integrada mundialment, amb els perills que això comporta. Per tant, és un
imperatiu urgent i inajornable actuar en este àmbit per
mitjà de la promoció d’elements dinamitzadors de la productivitat de l’economia com és el capital de risc.
La inversió en capital de risc a Espanya es troba
encara lluny dels volums aconseguits en les economies
més avançades i es detecten alguns elements normatius
del sector que suposen limitacions i disfuncions que

