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DISPOSICIONS GENERALS
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Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de
determinades mesures econòmiques de caràcter temporal.

Al llarg dels anys 2008 i 2009 s’han adoptat diverses normes legals d’aplicació temporal
limitada amb la finalitat de reduir les conseqüències de la crisi sobre ciutadans i empreses
i estimular el manteniment i la recuperació de l’activitat i el creixement econòmics. El
transcurs del termini inicial de vigència d’aquestes normes fa ineludible adoptar ara una
nova decisió amb rang de llei per possibilitar-ne la pròrroga mentre l’aplicació segueix
resultant eficaç per afavorir el manteniment i desenvolupament de l’activitat econòmica en
els sectors afectats.
Amb aquesta finalitat, el present Reial decret llei renova, en primer lloc, la mesura
complementària sobre l’ordenament jurídic mercantil que va incloure el Reial decret llei
10/2008, de 12 de desembre, en la seva disposició addicional única. Així, s’estableix amb
una vigència temporal limitada a dos exercicis socials un règim excepcional per als casos
de reducció obligatòria de capital i de dissolució de societats anònimes i de responsabilitat
limitada com a conseqüència de determinades pèrdues. Aquesta mesura, tal com va ser
adoptada el 2008 a través de l’esmentat Reial decret llei 10/2008, ha permès atenuar
l’impacte de la crisi en moltes empreses que, d’una altra manera, s’haurien vist greument
afectades. D’aquí ve l’extraordinària i urgent necessitat d’evitar, a través de la renovació
d’aquest mateix recurs, que un apreciable nombre d’empreses entrin ara en causa de
dissolució o, si s’escau, en supòsits de reducció obligatòria de capital. La recent evolució
de l’activitat econòmica internacional ens segueix situant en un context excepcional, i les
pèrdues per deteriorament, conjunturalment significatives en determinades companyies,
en incorporar-se al compte de pèrdues i guanys haurien de computar als efectes del càlcul
de la pèrdua del patrimoni net en els supòsits assenyalats de reducció de capital i dissolució.
Per aquesta raó és necessari seguir suspenent amb una vigència temporal de dos exercicis
socials a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei, i únicament per als casos de
pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material, de les inversions immobiliàries i de
les existències, el règim societari aplicable, sense que això suposi, per a la resta de casos,
alteració del règim comptable corresponent. La necessitat d’aplicar aquesta previsió,
basada en les recents dades d’evolució financera, als processos en curs impossibilita
recórrer a figures normatives diferents del Reial decret Llei, i justifica la urgència que és
pressupòsit necessari d’aquest instrument jurídic.
En segon lloc, el present Reial decret llei reprèn la previsió inclosa a l’apartat tres de la
disposició addicional quaranta-unena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, en matèria de reequilibri financer de
concessions d’autopistes de peatge, que estableix, amb caràcter excepcional, la possibilitat
de compensar les obres addicionals ja executades al moment de l’entrada en vigor de la
Llei esmentada i no previstes en els projectes inicials; el Ministeri de Foment, amb l’informe
previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, pot proposar al Govern, en els tres mesos
següents a l’entrada en vigor de la Llei, la finalització convencional dels procediments
derivats de les reclamacions ja presentades per l’esmentat concepte. L’acord de finalització,
segons estableix la disposició addicional quaranta-unena, ha de determinar les mesures
necessàries per restablir l’equilibri econòmic financer de les concessions, que han de
consistir preferentment en un augment de tarifes o del termini concessional, i ha de recollir
així mateix l’import de les obres reconegudes per a cada concessió.
En vista de les diferents circumstàncies concurrents en cadascuna de les nou societats
concessionàries afectades per la disposició esmentada, la complexitat de les obres
addicionals a compensar i dels estudis requerits per adoptar les mesures de reequilibri
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resulta imprescindible, amb la finalitat de garantir que el procés que preveu l’esmentada
disposició culmini amb èxit, una ampliació del termini que s’hi preveu per a la finalització
convencional dels procediments derivats de les esmentades reclamacions per obres
addicionals. Aquestes mateixes circumstàncies sobrevingudes de complexitat i nous
estudis són les que obliguen ara a actuar amb la urgència pròpia de la fi del termini que
preveu l’esmentada Llei 26/2009 i, en conseqüència, adoptar el present Reial decret llei.
L’article 3 del Reial decret llei, com a mesura vinculada al foment del transport aeri i
respecte al tràfic de passatgers que registra el conjunt dels aeroports de les illes Canàries,
estableix des de l’entrada en vigor del present Reial decret llei fins al 31 de desembre de
2010 una subvenció extraordinària per als subjectes passius de la tarifa B.1 en l’import
íntegre de l’esmentada tarifa per cada passatger addicional que hagin transportat respecte
a idèntic període de l’any 2009. La mesura constitueix una renovació de la prevista per
l’apartat u de la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a 2010, el termini final del qual es va assolir el 25
de març passat. Amb aquesta renovació, es tracta de reforçar positivament l’increment de
trànsit assolit per les companyies aèries que operen en l’àmbit insular esmentat i compensar
la peculiaritat derivada de la seva insularitat. A la urgència derivada de la finalització de la
vigència de les previsions de l’esmentada Llei 26/2009, s’hi ha d’afegir la necessitat que la
norma estigui en vigor immediatament perquè pugui desplegar la seva finalitat d’incentiu
de les actuacions de les companyies aèries i dels mateixos usuaris del transport aeri.
L’article 4 del Reial decret llei amplia el període de pròrroga extraordinària per a la
realització de les inversions que preveu el Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel
qual es crea un Fons estatal d’inversió local i un Fons Especial de l’estat per a la dinamització
de l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament.
Des de finals del mes de juny de 2009 s’han produït greus situacions de climatologia
adversa en tot el territori estatal, que han causat danys en tot tipus d’infraestructures de
titularitat pública i en béns de titularitat privada. Aquesta circumstància ha influït decisivament
en el fet que l’execució de determinats projectes d’inversió a realitzar pels ajuntaments en
el marc del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, s’hagi demorat inevitablement. Es
tracta, per tant, d’una situació generada per causes de força major, no imputable a
l’Administració, que s’afegeix a la complexitat pròpia d’algunes de les obres abordades.
Com a conseqüència d’aquesta situació, es considera oportú ampliar el termini de pròrroga
en l’execució de les obres previstes en el Reial decret llei 9/2008 des del màxim dels sis
mesos inicialment previstos, fins a dotze mesos.
El fet que molts ajuntaments ja estiguin a punt de concloure el termini de pròrroga
inicialment concedit per a l’execució dels seus projectes, unit a la necessitat que coneguin
amb l’antelació necessària abans que finalitzi l’esmentat termini la possible ampliació
d’aquest, i, per tant, la imprescindible certesa que ha de regir en la conclusió de l’esmentada
execució, suposa la impossibilitat d’acudir a una tramitació ordinària de norma de rang
legal, la qual, en tot cas, és necessària per modificar un reial decret llei.
Finalment, la disposició addicional única del Reial decret llei pretén evitar també, en
l’actual situació econòmica, situacions disfuncionals derivades de l’aplicació de la normativa
reguladora dels aranzels dels procuradors dels tribunals. Aquesta no s’acomoda en els
seus trams més elevats a la realitat de la situació econòmica del nostre país, i per aquest
motiu és urgent modificar-la per evitar efectes no desitjats, i establir un límit màxim que
impedeixi liquidacions manifestament desproporcionades. Aquesta situació és especialment
necessària en l’àmbit dels procediments concursals. En efecte, el fonament de la Llei
concursal és garantir el cobrament dels seus crèdits als creditors, sota el principi de la «par
conditio creditorum». El treball de tots els professionals implicats en els processos
concursals és essencial per a aquest fi, però la seva remuneració s’ha d’ajustar als serveis
realment desenvolupats i en tot cas a uns límits que garanteixin que la massa no es redueix
de tal manera que frustri l’objectiu final del cobrament pels creditors. Amb el Reial decret
llei 3/2009 es van fixar una sèrie de regles per a la remuneració de l’administració concursal
basades en els principis d’efectivitat i limitació. El present Reial decret llei recull aquesta
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idea i estableix amb caràcter general un límit màxim per als drets dels procuradors dels
tribunals i ajusta la base de càlcul en els processos concursals.
La imperiosa necessitat de salvaguardar els legítims drets dels creditors i la reducció
dels costos en l’administració de justícia exigeix que les dues regles siguin aplicables a
tots els procediments en tramitació i a tots els drets que encara que s’hagin meritat no
s’hagin liquidat amb caràcter ferm. La situació econòmica actual i la retribució justa i
equitativa dels serveis prestats pels procuradors dels tribunals justifiquen l’adopció
d’aquesta mesura amb urgència a través del present instrument evitant que es demori la
posada en pràctica d’unes mesures que ja són efectives per a altres operadors jurídics, fet
que genera desigualtat i falta d’equitat en aquestes qüestions.
En conseqüència, les mesures que recull la present norma reuneixen, cada una, les
característiques d’urgent i extraordinària necessitat que constitueixen el pressupost per a
la seva adopció.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a
proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, del ministre de Justícia, del ministre de
Foment i del ministre de Política Territorial, i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 30 de març de 2010,
DISPOSO:
Article 1. Còmput de pèrdues en els casos de reducció obligatòria de capital social a la
societat anònima i de dissolució en les societats anònimes i de responsabilitat
limitada.
Es renova, sense solució de continuïtat i a tots els efectes legals, durant els dos
exercicis socials que es tanquin a partir de l’entrada en vigor del present Reial decret llei,
l’aplicació del que disposa l’apartat 1 de la disposició addicional única del Reial decret llei
10/2008, de 12 de desembre.
Article 2.

Reequilibri economicofinancer de les concessions d’autopistes de peatge.

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2010 el termini previst en la disposició addicional
quaranta-unena, apartat tres, de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2010, relatiu a la finalització convencional dels procediments
derivats de les reclamacions per obres addicionals ja executades al moment de la seva
entrada en vigor per les concessionàries d’autopistes de peatge competència de
l’Administració General d’Estat.
Article 3.

Subvenció extraordinària per al foment del transport aeri de passatgers.

1. Durant el període comprès entre el dia d’entrada en vigor d’aquesta disposició i el
31 de desembre de 2010, i respecte al tràfic de passatgers registrat en el conjunt dels
aeroports de les illes Canàries, es manté la subvenció extraordinària per al foment del
transport aeri als subjectes passius de la tarifa B.1 en l’import que preveu l’apartat segon
de la disposició addicional primera de la Llei 5/2009, de 29 de juny, per cada passatger
addicional que hagin transportat respecte a idèntic període de l’any 2009.
2. La subvenció s’ha de sol·licitar dins del mes de gener de 2011, i ha de ser satisfeta
per AENA compensant el seu import amb qualssevol quantitats que li deguin els beneficiaris,
i no és possible, en tot o en part, mitjançant l’abonament en diners abans del 31 de juliol
de 2011.
Article 4. Pròrroga de l’acreditació d’inversions i finalització d’obres del Fons estatal
d’inversió local 2009.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel
qual es crea un Fons estatal d’inversió local i un Fons especial de l’Estat per a la dinamització
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de l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament,
que queda redactat en els termes següents:
«1. Els ajuntaments han d’acreditar la realització de les inversions i la finalització
de les obres durant el primer trimestre de 2010, sense perjudici que la Direcció
General de Cooperació Local, a sol·licitud raonada i degudament motivada de
l’Ajuntament, pugui atorgar una pròrroga que no pot excedir els dotze mesos quan
incidències no imputables a l’Administració contractant sorgides en l’execució del
contracte l’hagin endarrerit. En aquest cas, la justificació s’ha de presentar dins del
mes següent a la conclusió de la pròrroga.
En el cas d’incompliment d’aquests terminis cal atenir-se al que preveu l’article 10.»
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix el present Reial
decret llei.
Disposició addicional única.

Aranzel de drets dels procuradors dels tribunals

1. La quantia global per drets meritats per un procurador dels tribunals en un mateix
assumpte, actuació o procés no pot excedir els 300.000 euros.
Excepcionalment, i sotmès a justificació i autorització del jutge, es pot superar el límit
anteriorment assenyalat per remunerar justament i adequadament els serveis professionals
efectivament realitzats pel procurador de manera extraordinària.
2. En els processos concursals la base per regular els drets que es meritin és el 60
per 100 del passiu resultant de la llista definitiva de creditors presentada per l’administració
concursal. Quan el nombre de creditors que figurin a la llista sigui superior a 300, la base
de càlcul s’ha d’elevar al 70 per100 del passiu.
3. Les regles que estableixen els apartats anteriors són aplicables a totes les
actuacions o procediments en tramitació a l’entrada en vigor del present Reial decret llei,
incloses les quantitats meritades per actuacions anteriors que no s’hagin liquidat amb
caràcter ferm.
Disposició final primera.

Títol competencial.

El present Reial decret llei es dicta en exercici de les competències estatals reconegudes
en els preceptes de la Constitució següents:
a) L’article 1 del Reial decret llei en virtut de les competències sobre legislació
mercantil reconegudes a l’apartat 6 de l’article 149.1 de la Constitució.
b) L’article 2 del Reial decret llei en exercici de les competències sobre obres
públiques d’interès general reconegudes a l’apartat 24 de l’article 149.1 de la Constitució.
c) L’article 3 del Reial decret llei en exercici de les competències sobre aeroports i
transport aeri reconegudes a l’apartat 20 de l’article 149.1 de la Constitució.
d) L’article 4 del Reial decret llei en exercici de les competències reconegudes pels
apartats 14 i 18 de l’article 149.1 de la Constitució.
e) La disposició addicional única en virtut de la competència exclusiva sobre
administració de justícia reconeguda a l’apartat 5 de l’article 149.1 de la Constitució.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Palma, 31 de març de 2010.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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