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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
REIAL DECRET 158/2008, de 8 de febrer, de reforma del Reial decret 685/2005,
de 10 de juny, sobre publicitat de resolucions concursals i pel qual es modifica
el Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19
de juliol, en matèria de publicitat registral de les resolucions concursals, i pel
qual es modifica el Reglament del Registre Mercantil per a la millora de la
informació del Registre Mercantil Central.

El buit normatiu sorgit en l’aplicació del Reial decret 685/2005, de 10 de juny, sobre
publicitat de resolucions concursals, i de modificació de determinats articles del Reglament
del Registre Mercantil, després de la sentència del Tribunal Suprem de 28 de març de
2007, aconsella l’aprovació d’un nou Reial decret que, alhora que articuli un procediment
que asseguri el registre públic de les resolucions dictades en processos concursals que
declarin concursats culpables i acordin la designació o inhabilitació dels administradors
concursals, en els casos que preveu la Llei, precisi els supòsits i la forma per portar a
terme, adequadament, a través dels registres mercantils provincials i central, la publicitat
de les situacions concursals i altres mesures d’intervenció que s’hi hagin d’inscriure.
D’altra banda, l’experiència acumulada des de l’any 1989, en què es reforma el sistema
registral mercantil, i el desenvolupament dels moderns mitjans telemàtics i informàtics fan
necessari introduir, amb la finalitat d’aconseguir un millor servei per als interessos públics,
diverses modificacions en el que concerneix la informació que s’ha de remetre al Registre
Mercantil Central.
En primer lloc, és imprescindible assegurar l’actualitat de la informació en extracte que
figura en el Registre Mercantil Central, i amb aquesta finalitat es considera necessari
establir que els registradors mercantils provincials remetin la informació a aquell,
immediatament després que hagin practicat els assentaments corresponents. A aquest
efecte, es modifica l’article 384 del Reglament del Registre Mercantil, que fins ara atorgava
un termini de tres dies hàbils als registradors mercantils per a la tramesa de les dades al
Registre Mercantil Central.
En segon terme, i amb la finalitat d’incrementar l’eficàcia de la col·laboració entre el
Registre Mercantil Central i els diferents òrgans judicials i administratius, inclosos els que
lluiten contra el blanqueig de capitals i la prevenció de frau fiscal, que sol·liciten informació
d’aquell, és necessari assegurar la identificació inequívoca dels administradors i apoderats,
i evitar la confusió, no infreqüent en l’actualitat, que es produeix quan aquells tenen noms
i cognoms d’ús comú. A aquest efecte, s’introdueixen les modificacions necessàries en els
articles 386 a 389 del Reglament del Registre Mercantil, amb la finalitat que els registradors
mercantils remetin al Registre Mercantil Central el número del document nacional d’identitat
o el número d’identificació fiscal i, si es tracta d’estrangers, el número d’identitat d’estranger
o, si no, el del seu passaport o document de viatge. En tot cas, es protegeix la confidencialitat
d’aquestes dades excloent-ne la publicació en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».
D’altra banda, és necessari incrementar la transparència en el funcionament de les
societats cotitzades i avançar en el compliment dels fins inspiradors de la Llei 26/2003, de
17 de juliol, per la qual es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors,
i el text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989,
de 22 de desembre. Amb aquest propòsit, s’ha de donar publicitat a través del Registre
Mercantil Central al fet del dipòsit en els registres mercantils dels pactes parasocials, i de
la seva inscripció, dels reglaments de les juntes generals d’accionistes i dels consells
d’administració. Amb aquesta finalitat s’introdueixen les modificacions pertinents a l’article
388 del Reglament del Registre Mercantil.
Finalment, també és oportú acomodar els terminis de durada de la reserva temporal de
la denominació social i de vigència de la certificació negativa als habituals a la resta dels
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països membres de la Unió Europea. L’actual termini de quinze mesos, a més de ser
desproporcionat per als fins que es persegueixen, bloqueja inútilment un nombre alt
d’expressions, cosa que contribueix a dificultar l’obtenció de la denominació pertinent.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 8 de febrer de 2008,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 685/2005, de 10 de juny, sobre publicitat de
resolucions concursals i pel qual es modifica el Reglament del Registre Mercantil,
aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, en matèria de publicitat registral de
les resolucions concursals.
El Reial decret 685/2005, de 10 de juny, sobre publicitat de resolucions concursals i pel
qual es modifica el Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996,
de 19 de juliol, en matèria de publicitat registral de les resolucions concursals, es modifica
en els termes següents:
U.

L’article 2 queda redactat en els termes següents:
«Article 2.

Sistema de publicitat.

1. La publicitat de les resolucions judicials que preveu l’article 198 de la Llei
22/2003, de 9 de juliol, concursal, s’ha de fer a través del Registre Mercantil, si la
resolució és inscriptible en aquest, i a través d’un portal a Internet sota la
responsabilitat del Ministeri de Justícia.
2. La gestió material del servei de publicitat a través del portal a Internet
s’encomana al Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
d’Espanya, que l’ha de fer a càrrec seu.».
Dos.

L’article 3 queda redactat en els termes següents:

«Article 3. Inclusió a la xarxa de les resolucions judicials i tramesa al Registre
Mercantil Central.
El registrador mercantil corresponent al lloc del domicili del concursat ha de
gestionar el tractament de les dades i la seva tramesa al Registre Mercantil Central,
si la resolució és inscriptible en el Registre Mercantil, i al Col·legi de Registradors
de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, en els termes que preveu
l’article 9.».
Tres.

La lletra b) de l’article 4.1 queda redactada en els termes següents:
«b).

Secció segona, d’administradors inhabilitats.».

Quatre. La lletra b) de l’article 9.1 queda redactada en els termes següents:
«b) Les altres resolucions concursals inscriptibles en el Registre Mercantil.»
Els apartats 2 i 3 de l’article 9 queden redactats en els termes següents:

«2. Quan es tracti de les resolucions judicials previstes a l’apartat 1.a), el
secretari del jutjat en què s’estigui tramitant el concurs o, si s’escau, el de la secció
de l’Audiència Provincial que conegui dels recursos interposats contra les
resolucions del jutge del concurs, han de remetre al registrador mercantil del lloc
corresponent al domicili del concursat, en la mateixa data en què es notifiqui a les
parts que es personen en el concurs, el testimoni de la resolució judicial.
Quan el concursat sigui inscriptible en el Registre Mercantil, el jutge ha d’acordar
expedir i lliurar al procurador del sol·licitant del concurs els manaments necessaris
per a la pràctica dels corresponents assentaments.
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3. Si la resolució és inscriptible en el Registre Mercantil, el registrador
mercantil ha de remetre immediatament la informació processada al Registre
Mercantil Central i al Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns
Mobles d’Espanya, si es tracta de les resolucions judicials previstes per l’article
198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, per a la seva inclusió en el portal
d’Internet a què es refereixen els articles 2 i següents del present Reial decret.
Si es tracta de resolucions no inscriptibles en el Registre Mercantil, el registrador
s’ha de limitar a donar trasllat de la resolució al Col·legi de Registradors de la
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya als efectes que assenyala el
paràgraf anterior.
La inhabilitació també s’ha de comunicar a l’índex centralitzat d’incapacitats
del mateix Col·legi.».
Article segon. Modificació del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret
1784/1996, de 19 de juliol.
El Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de
juliol, es modifica en els termes següents:
U. Es modifica la rúbrica de l’article 323 i l’apartat 1 d’aquest mateix precepte en els
termes següents, alhora que els seus actuals apartats 4 i 5 passen a ser els apartats 2 i 3:
«Article 323. Tramesa de dades al Registre Mercantil Central i als registres
públics de béns.
1. Els registradors mercantils han de remetre al Registre Mercantil Central,
immediatament després de practicar el corresponent assentament, les dades
relatives a les resolucions judicials en matèria concursal a què es refereix l’article
320 que siguin suficients perquè, conforme al que disposa l’article 390, la informació
que faciliti el Registre Mercantil Central i la seva publicació en el “Butlletí Oficial del
Registre Mercantil” permetin apreciar el contingut essencial de l’assentament a
què es refereixin.»
Dos.
Tres.

L’article 324 queda sense contingut.
L’article 383 queda redactat de la manera següent:

«Article 383.

Règim econòmic.

Els titulars del Registre Mercantil Central, amb els recursos procedents de
l’expressat Registre de conformitat amb el seu règim aranzelari, han de proveir del
que faci falta per a la seva instal·lació adequada i per a la permanent adaptació
tècnica i operativa.»
Quatre. L’article 384 queda redactat en els termes següents:
«Article 384.

Tramesa de dades i la seva constància.

1. Els registradors mercantils han de remetre al Registrador Mercantil Central
les dades a què es refereix aquest Reglament immediatament després de la
pràctica de l’assentament corresponent. Se n’exclou el que disposa l’article 370.
2. Així mateix, de manera immediata es farà constar l’expressada tramesa
per mitjà de nota al marge de l’assentament practicat.».
El número 5è de l’article 386 queda redactat en els termes següents:

«5è Cognoms i nom dels apoderats i dels representants legals, i indicació de
la data del nomenament. S’hi ha de fer constar, així mateix, el document nacional
d’identitat o el número d’identificació fiscal. Si es tracta d’estrangers, s’ha
d’expressar el número d’identitat d’estranger o, si no, el del seu passaport o
document de viatge. Les mateixes dades s’han de remetre en cas de revocació o
cessament.»
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Sis. El número 8è de l’apartat 2 de l’article 387 queda redactat en els termes
següents:
«8è Els cognoms i nom o la denominació dels qui integrin els òrgans legalment
o estatutàriament previstos per a l’administració i representació, amb indicació del
càrrec. S’hi ha de fer constar, així mateix, el document nacional d’identitat o el
número d’identificació fiscal. Si es tracta d’estrangers, s’ha d’expressar el número
d’identitat d’estranger o, si no, el del seu passaport o document de viatge.»
Set. S’afegeixen dos nous números, el 24 i el 25, a l’apartat 1 de l’article 388, amb la
redacció següent:
«24. Referència al fet del dipòsit en el Registre Mercantil corresponent dels
pactes parasocials i d’altres pactes que afectin una societat cotitzada d’acord amb
el que preveu l’article 112 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
25. Referència al fet de la inscripció en el Registre Mercantil corresponent
dels reglaments de la junta general d’accionistes i del consell d’administració de
les societats cotitzades d’acord amb el que preveuen els articles 113 i 115 de la Llei
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.»
Vuit.

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 388, amb la redacció següent:

«3. En els supòsits a què es refereixen els números 7, 9 10 i 11 de l’apartat 1
del present article, s’hi ha de fer constar, així mateix, el document nacional d’identitat
o el número d’identificació fiscal. Si es tracta d’estrangers, s’ha d’expressar el
número d’identitat d’estranger o, si no, el del seu passaport o document de
viatge.»
Nou.

S’afegeix un nou paràgraf al final de l’article 389, amb la redacció següent:

«En els supòsits als quals es refereixen els números 1r i 2n s’hi ha de fer
constar, així mateix, el document nacional d’identitat o el número d’identificació
fiscal. Si es tracta d’estrangers, s’ha d’expressar el número d’identitat d’estranger
o, si no, el del seu passaport o document de viatge.»
Deu. Es modifica l’apartat 1 de l’article 412, que queda redactat de la manera
següent:
«1. Un cop expedida la certificació conforme no figura registrada la
denominació sol·licitada, s’ha d’incorporar a la secció de denominacions, amb
caràcter provisional, durant el termini de sis mesos a comptar de la data d’expedició.
Quan la certificació inclogui diverses denominacions, només s’ha d’incorporar a la
secció la primera respecte de la qual s’hagi emès certificació negativa.»
Onze.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 414, que queda redactat de la manera

«1. La certificació negativa té una vigència de tres mesos comptats des de la
data de la seva expedició per part del Registrador Mercantil Central. Un cop
caducada la certificació, l’interessat pot sol·licitar-ne una de nova amb la mateixa
denominació. A la sol·licitud s’hi ha d’acompanyar la certificació caducada.»
S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 1 de l’article 421, amb la redacció

«No són objecte de publicació les dades relatives al document nacional
d’identitat o número d’identificació fiscal, número d’identitat d’estranger o, si no, el
del seu passaport o document de viatge a què es refereixen els articles 386.5è,
387.1.8è, 388.3 i 389, últim paràgraf.»
Tretze. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 422, amb la redacció següent:
«3. Així mateix, s’han de publicar en la secció esmentada les notificacions,
comunicacions i tràmits a què es refereix l’article 23.1 de la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, concursal.»
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Disposició final primera. Habilitació.
S’habilita el ministre de Justícia per dictar totes les disposicions i resolucions que siguin
necessàries per al desplegament i l’aplicació del que estableix el present Reial decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 8 de febrer de 2008.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Justícia,
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