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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
15280 Reial decret 1273/2011, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

467/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els dipòsits i les consignacions 
judicials en metàl·lic, d’efectes o valors.

La  Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei de reforma de 
la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, ha introduït un nou requisit 
procedimental en la legislació processal, que és el dipòsit previ a la interposició de 
recursos enfront de les resolucions judicials. La seva finalitat obeeix al fet que no es 
prolongui indegudament el temps de resolució del procés judicial en perjudici del dret a la 
tutela judicial efectiva de les altres parts que hi han comparegut.

La Llei orgànica 1/2009 afegeix una disposició addicional quinzena a la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, sota la rúbrica de dipòsit per recórrer, en la qual es 
recull la regulació d’aquesta nova exigència processal per als recursos que s’hagin de 
tramitar per escrit. Està prevista per als quatre ordres jurisdiccionals, si bé en el penal 
únicament és exigible a l’acusació popular i en el social, quan s’exerceixin accions per a 
l’efectivitat dels drets laborals en els procediments concursals, als qui no tinguin la 
condició de treballador o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social.

La nova figura del dipòsit per recórrer és exigible per a la interposició tant dels 
recursos ordinaris com extraordinaris, així com en la revisió i la rescissió de sentència 
ferma a instància del rebel.

Aquest dipòsit l’ha d’efectuar el recurrent en el compte de dipòsits i consignacions 
obert a nom del jutjat o tribunal corresponent i té el tractament que indica la Llei orgànica 
abans esmentada i per aquest motiu és necessària la creació d’un nou compte especial 
de dipòsits i consignacions d’ingressos al Tresor Públic.

La transcendència d’aquesta nova figura en el nostre ordenament jurídic comporta la 
necessària reforma del Reial decret 467/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els 
dipòsits i les consignacions judicials en metàl·lic, d’efectes o valors. Juntament amb altres 
dipòsits preceptius per a la interposició de determinats recursos, que ja estaven previstos 
en les diferents lleis processals, es crea aquest nou dipòsit que es diferenciarà d’aquells 
per la finalitat dels ingressos obtinguts pels uns i els altres ja que en aquest últim cas han 
d’estar vinculats al procés de modernització de la justícia i a finançar el benefici de justícia 
gratuïta.

Per això s’ha de desplegar reglamentàriament la manera de procedir per a l’ingrés del 
dipòsit i la seva transferència al Tresor Públic en els casos que així sigui procedent i, a 
més, que siguin diferenciats d’aquelles altres quantitats que s’obtenien pels dipòsits 
previstos fins ara per a la interposició dels recursos de súplica o de cassació en l’ordre 
jurisdiccional social, o de revisió de sentències fermes en l’ordre jurisdiccional civil. Això 
es porta a terme a través de la creació del compte especial d’ingressos al Tresor Públic 
denominat «Dipòsits de recursos no admesos i desestimats».

Per aquest motiu s’introdueix un nou apartat a l’article 13 del Reial decret 467/2006, 
de 21 d’abril, que queda estructurat en cinc apartats, dels quals cada un dels tres primers 
diferencia la naturalesa i l’origen divers de cada un d’aquells ingressos a transferir al 
Tresor Públic, i el quart i el cinquè s’han de referir al temps en què s’ha de fer la 
transferència i l’instrument a través del qual se’n fa el control.

Així mateix, aquest Reial decret ha estat informat pel Consell General del Poder 
Judicial i pel Consell Fiscal.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre 
de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 16 de setembre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 467/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els 
dipòsits i les consignacions judicials en metàl·lic, d’efectes o valors.

El Reial decret 467/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els dipòsits i les 
consignacions judicials en metàl·lic, d’efectes o valors, es modifica de la manera següent:

U. Els apartats 3 i 4 de l’article 13 es numeren com a 4 i 5, respectivament.
Dos. S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 13 amb la redacció següent:

«3. Amb caràcter general, la constitució dels dipòsits per recórrer a què es 
refereix la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, s’ha d’efectuar mitjançant l’ingrés de l’import corresponent en 
cada cas al compte de dipòsits i consignacions de l’òrgan la resolució del qual sigui 
objecte de recurs.

Quan es pretengui la rescissió de sentència ferma a instància del rebel, que 
preveu l’article 501 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, l’ingrés 
s’ha de fer en el compte de dipòsits i consignacions del jutjat o tribunal que va 
dictar la sentència.

En cas de revisió de sentències fermes, l’ingrés s’ha de portar a terme en el 
compte de dipòsits i consignacions obert per a aquest fi a la sala corresponent a 
cada un dels diferents ordres jurisdiccionals del Tribunal Suprem o, si s’escau, del 
Tribunal Superior de Justícia, per a la seva posterior transferència al compte de la 
sala o secció concreta que conegui de la demanda o sol·licitud de revisió. El compte 
obert per a aquest fi en cada sala ha de ser accessible i hi poden operar els 
secretaris judicials de totes les seves seccions.

En els supòsits que preveu l’apartat 9 de l’esmentada disposició addicional, les 
quantitats corresponents a dipòsits per recórrer perduts les han de transferir els 
secretaris judicials, mitjançant una ordre de transferència, al compte especial 
d’ingressos al Tresor Públic, “Dipòsits de recursos no admesos i desestimats”, que 
és únic per a tot el territori nacional.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.5a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre l’Administració de Justícia.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 16 de setembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ
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