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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
12630

Reial decret 892/2013, de 15 de novembre, pel qual es regula el Registre
públic concursal.
I

La publicitat dels concursos de creditors és una conseqüència necessària del caràcter
universal dels efectes del concurs de creditors, que exigeix que el coneixement de la seva
declaració i dels detalls de la seva tramitació arribi a tots els possibles interessats. És per
això que la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, ha prestat especial atenció a la publicitat
del concurs de creditors, que ha de permetre a aquests conèixer no només l’existència
d’un concurs que els afecta, sinó també la de totes les resolucions que s’aprovin al llarg
del procés concursal i de les anotacions que s’han de practicar en els registres públics
jurídics de persones i béns.
Els problemes que es van anar detectant després de l’entrada en vigor de la Llei
concursal van posar de manifest la necessitat de reforçar el paper que aquí ha de complir
el Registre públic concursal. El Reial decret llei 3/2009, de 27 de març, de mesures
urgents en matèria tributària, financera i concursal davant l’evolució de la situació
econòmica, ja va modificar l’article 198 de la Llei concursal amb aquesta finalitat.
Igualment, la Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal, ha aprofundit en aquesta qüestió i ha modificat no només l’article 198, sinó
també el 24, relatiu a la publicitat registral. Així mateix, la Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització, ha modificat la Llei concursal per
afegir un nou títol X que regula els anomenats acords extrajudicials de pagaments, per a
la publicitat dels quals s’ha creat una nova secció en el Registre públic concursal.
La profunditat d’aquestes reformes obliga a establir un règim nou per al Registre
públic concursal que, d’una banda, s’adapti a la seva nova configuració a l’article 198 de
la Llei concursal i, d’altra banda, instauri els mecanismes de coordinació entre els diversos
registres públics que preveu l’apartat 7 de l’article 24 de la Llei. Aquests preceptes
contenen les novetats que expliquen el contingut d’aquest Reial decret.
II
El Registre públic concursal que ara es configura respon, en primer lloc, a un principi
d’unitat d’informació, de manera que tant les resolucions processals que s’adoptin al llarg
del procés concursal com les que impliquen l’obertura de negociacions per assolir els
acords extrajudicials i la seva finalització, i els assentaments registrals que se’n derivin
trobin un punt de trobada als efectes de la seva publicitat. El Registre és l’instrument que
assegura aquesta coordinació entre els jutjats mercantils i els diferents registres públics,
així com amb els expedients sobre acords extrajudicials de pagaments.
I, en segon lloc, que aquesta publicitat s’obtingui a través d’Internet, la qual cosa
facilita l’accessibilitat a la informació concursal. El resultat ha de ser que es posi a
disposició dels interessats una informació coordinada i completa.
La posada en marxa i el manteniment del Registre públic concursal correspon al
Ministeri de Justícia, que encarrega la seva gestió al Col·legi de Registradors de la
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya. Pel que fa al funcionament del Registre
públic concursal, són els jutjats, els registradors mercantils, els notaris i els registres
públics els que proporcionen la informació dels diferents concursos i expedients d’acord
extrajudicial que s’han d’incorporar al Registre.
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Al Registre públic concursal li correspon emmagatzemar i sistematitzar tota aquesta
informació, facilitar la interconnexió amb els altres registres, i complir així la funció
coordinadora que preveu l’apartat 7 de l’article 24 de la Llei concursal.
La publicitat corresponent a cada procediment es produeix amb la resolució per la
qual es deixa constància de la comunicació de negociacions que preveu l’article 5 bis o
amb l’obertura de cada concurs, la interlocutòria del qual, de la mateixa manera que les
altres resolucions que s’adoptin en el procés concursal, s’ha de remetre al Registre públic
concursal, així com als corresponents als registres públics que correspongui, dels quals
procedeix, al seu torn, la informació que integra la secció segona del Registre.
El mateix succeeix amb la publicitat corresponent a l’obertura de negociacions per
assolir un acord extrajudicial de pagaments, que es produeix amb la certificació o còpia
de l’acta que acordi aquesta obertura. I que de la mateixa manera que els restants
anuncis, actes o resolucions que s’adoptin sobre aquest expedient, s’han de remetre al
Registre públic concursal, així com als corresponents als registres públics que
correspongui, dels quals procedeix, al seu torn, la informació que integra la secció segona
del Registre.
En compliment de l’article 24 de la Llei concursal, els assentaments que es practiquin
com a conseqüència de les anteriors comunicacions en els diferents registres públics
també s’han de remetre al Registre públic concursal, d’acord amb un criteri d’integració i
coherència de la informació, a la qual tothom hi té accés. El mateix succeeix per al jutjat
que tramiti el concurs, que ha d’anar donant publicitat a les resolucions que d’acord amb
la Llei concursal s’han d’incloure en el Registre públic concursal.
III
L’estructura del Registre públic concursal és la que estableix l’article 198 de la Llei
concursal i consta de tres seccions.
La secció primera dóna la publicitat corresponent a les resolucions processals
dictades durant el procés concursal i a les quals s’hagi de donar publicitat d’acord amb la
Llei. En aquesta secció també s’inclouen les resolucions que ordeni el jutge a l’empara
del que disposa l’article 23.2 de la Llei concursal.
La secció segona conté les resolucions registrals anotades en els diferents registres
públics, incloses les que declarin la culpabilitat del concursat i les que designin o inhabilitin
els administradors concursals.
La secció tercera, relativa als acords extrajudicials, conté la informació precisa sobre
la iniciació i finalització dels procediments per assolir els acords extrajudicials de
pagaments que regula el títol X de la Llei concursal, així com les previsions de publicitat
edictal del procés d’homologació judicial dels acords de refinançament de la disposició
addicional quarta de la Llei concursal.
IV
Finalment, aquest Reial decret inclou una previsió relativa a la interconnexió del
Registre públic concursal amb els registres de resolucions concursals dels restants estats
membres de la Unió Europea, la qual s’ha de dur a terme de conformitat amb les normes
europees que la regulin. D’aquesta manera, en el context europeu es reconeix el paper
d’aquests registres com una font d’informació jurídica essencial per facilitar les gestions
de ciutadans, juristes, administracions públiques, empreses i altres interessats. Aquests
registres permeten als bancs, als creditors, als socis comercials i als consumidors accedir
a informació oficial i fiable sobre casos d’insolvència, i garantir la transparència i la
seguretat jurídica en els mercats de la Unió Europea. Aquesta previsió també es reflecteix
en la regulació de la secció primera del registre, en la qual es preveu la publicitat de
l’obertura d’un procediment d’insolvència obert en un altre Estat membre quan així ho insti
el síndic del concurs esmentat.
Amb aquesta nova regulació, el Registre públic concursal es configura com una eina
a disposició dels diversos creditors del concursat i també de l’Administració de justícia,
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que disposa d’un instrument que facilita la comunicació de les resolucions que adoptin els
jutjats mercantils als diferents registres públics, el coneixement d’altres situacions
concursals amb les quals pugui tenir connexió i dels expedients de negociació dels acords
extrajudicials de pagament. Tot això ha de contribuir a la millora de la seguretat jurídica
pel que fa als concursos de creditors o els seus procediments preventius i a una agilitat
processal més gran.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 15 de novembre de 2013,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
De les disposicions generals per al funcionament del Registre públic concursal
Article 1.

Objecte i finalitat.

1. Aquest Reial decret conté el règim de funcionament del Registre públic concursal,
amb l’objectiu d’assegurar la difusió i la publicitat de les resolucions processals dictades a
l’empara de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i dels assentaments registrals
derivats del procés concursal, així com els mecanismes de coordinació entre els diversos
registres públics en què hagin de constar la declaració del concurs i les seves vicissituds.
2. El règim de funcionament del Registre públic concursal ha d’assegurar la difusió,
la coordinació i la publicitat de les actes, els anuncis i les resolucions processals dictades
a l’empara de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sobre els acords extrajudicials, el
procediment d’homologació i dels assentaments registrals que se’n deriven.
Article 2.

Gestió i organització del Registre públic concursal.

1. La publicitat de les resolucions concursals publicades en el Registre públic
concursal s’ha de fer a través d’un portal a Internet que s’ha de localitzar dins de la seu
electrònica que determini el Ministeri de Justícia.
2. El Registre públic concursal depèn del Ministeri de Justícia i està adscrit a la
Direcció General dels Registres i del Notariat, a la qual correspon dictar tots els actes o
les resolucions de caràcter jurídic i tècnic que donin suport a l’activitat del Registre.
3. La gestió material del servei de publicitat s’encarrega al Col·legi de Registradors
de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, que l’ha de dur a terme a càrrec
seu i sota la dependència del Ministeri de Justícia.
4. Les comunicacions que s’efectuïn a través del Registre públic concursal han de
ser sempre electròniques, i s’han d’utilitzar canals de comunicació securitzats. Les
comunicacions han d’assegurar la seguretat i la integritat del seu contingut. Només en
cas d’impossibilitat d’utilitzar mitjans electrònics es poden efectuar les comunicacions a
través d’un altre mitjà, d’acord amb la legislació que sigui aplicable, que asseguri, així
mateix, la seguretat i la integritat del seu contingut.
Article 3.

Accés a la informació del Registre públic concursal.

1. L’accés al Registre públic concursal és públic, gratuït i permanent, sense que
requereixi justificar o manifestar cap interès legítim.
2. Les resolucions processals es publiquen en el Registre en extracte, que inclou les
dades indispensables per determinar-ne el contingut i abast amb indicació de les dades
registrables quan aquelles hagin causat anotació o inscripció en els corresponents
registres públics.
S’han d’adoptar mesures orientades a evitar la indexació i la recuperació automàtica
de les dades contingudes en el Registre a través de motors de cerca des d’Internet.
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3. En cas que la resolució publicable en les seccions primera i tercera sigui
susceptible d’inscripció en un registre públic de persones s’ha d’indicar que la inscripció o
l’anotació està pendent o, una vegada accedeixi el certificat corresponent a la secció
segona, que la resolució en qüestió ha causat assentament d’inscripció o anotació amb
referència a les corresponents dades registrals.
4. El Registre ha de contenir un dispositiu de segellament temporal que permeti
acreditar d’una manera autèntica l’inici de la difusió pública de les resolucions o la
informació que s’hi incloguin.
5. La publicitat de les inhabilitacions contingudes en les sentències de qualificació
que no siguin fermes només ha de ser accessible als òrgans jurisdiccionals i les
administracions públiques habilitades legalment per obtenir la informació necessària per a
l’exercici de les seves funcions, llevat que sense ser fermes tinguin accés al Registre
Mercantil o altres registres públics de persones. A aquests efectes, el director general dels
Registres i del Notariat, en col·laboració amb els responsables dels diferents registres
públics i de conformitat amb el Consell General del Poder Judicial, ha d’adoptar les
mesures necessàries per assegurar la identitat dels sol·licitants d’informació.
Article 4.
1.

Estructura i contingut del Registre.

El portal s’estructura en tres seccions:

a) Secció primera, d’edictes concursals.
b) Secció segona, de publicitat registral de resolucions concursals.
c) Secció tercera, d’acords extrajudicials.
2. La publicitat tant de la primera com de la segona secció permet fer consultes en
consideració al nom, la denominació o el número d’identificació fiscal del deutor o
concursat i, amb referència als corresponents concursos i resolucions processals, pel
nom o la denominació de les persones físiques o jurídiques que hagin estat nomenades o
separades com a administradors concursals, així com pel nombre d’interlocutòries i el
número d’identificació general del procediment i el jutjat competent. Respecte de les
inhabilitacions de les persones afectades per la qualificació del concurs com a culpable
s’insereix la part dispositiva de la sentència de qualificació que les hagi acordat.
3. La secció tercera comprèn la informació i els anuncis que es regulen en el capítol
IV. La seva publicitat permet fer consultes en consideració al nom o la denominació del
deutor i, amb referència als expedients corresponents, pel nom o la denominació del
mediador concursal que hagin acceptat, així com pel número d’identificació fiscal, el
número d’expedient o procediment i el notari o registrador mercantil que el tramiti. En el
cas de procediments d’homologació, pel nombre d’interlocutòries i el número d’identificació
general del procediment i el jutjat competent.
Article 5.

Protecció de dades personals.

Als efectes del que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal:
a) La finalitat i l’ús de les dades incorporades al Registre públic concursal són els
que preveu la Llei concursal, sense que es puguin utilitzar per a un fi diferent.
b) Les persones de les quals s’obtenen dades són les declarades en concurs i totes
aquelles a què es refereixin les resolucions que es publiquen de conformitat amb la Llei
concursal que no són concursats.
c) Les dades són les remeses pels jutjats mercantils, els registradors mercantils, els
notaris i pels registres públics en què es facin els assentaments que preveu la Llei
concursal.
d) L’estructura del Registre i les dades personals que s’hi inclouen s’han d’ajustar al
que estableixen els articles 3 i 4.
e) Les dades indicades són públiques, de conformitat amb l’article 198 de la Llei
22/2003, de 9 de juliol, en la forma que indica l’article 6 d’aquest Reial decret.
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f) El responsable del Registre públic concursal és el Ministeri de Justícia.
g) L’encarregat del tractament de les dades del Registre públic concursal és el
Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, i davant
d’aquest s’han d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
h) S’han d’aplicar a les dades incorporades al Registre públic concursal les mesures
de seguretat de nivell mitjà.
Article 6. Durada de la publicitat en el Registre públic concursal i cancel·lació de les
seves dades.
Les dades de caràcter personal incloses en les resolucions concursals i en els
assentaments registrals inserits en el Registre públic concursal en qualsevol de les
seccions es cancel·len dins del mes següent que finalitzin els seus efectes, sense
perjudici de la seva dissociació per utilitzar-les posteriorment. En concret:
a) Les dades relatives a les sentències fermes en què s’ordena la inhabilitació per
administrar béns aliens, així com per representar qualsevol persona en els termes que
preveu el número 2n de l’apartat 2 de l’article 172 de la Llei concursal, es cancel·len
d’ofici en el termini de dos mesos comptats des que hagi transcorregut el període
d’inhabilitació que estableix la mateixa sentència.
b) També es cancel·len d’ofici dins del mateix termini anterior les dades relatives a la
inhabilitació temporal per ser nomenat administrador en altres concursos en els termes
que preveu l’apartat 4 de l’article 181 de la Llei concursal i una vegada acabin els efectes
de la inhabilitació segons el que estableix la sentència de desaprovació de comptes.
c) Les dades relatives al cessament dels administradors concursals o auxiliars
delegats en aplicació del que estableixen els articles 37, 151, 152 i 153 de la Llei concursal
es cancel·len transcorregut un termini de tres anys des de la fermesa de la interlocutòria o
de la resolució judicial.
d) Les dades relatives a l’acord extrajudicial de pagaments es cancel·len d’ofici
transcorreguts dos mesos des de la publicació de l’acta notarial de compliment del pla de
pagaments o des de la fermesa de la resolució judicial que declari la conclusió del concurs
consecutiu.
CAPÍTOL II
De la secció primera d’edictes concursals
Article 7.

Contingut de la secció primera del Registre públic concursal.

1. A la secció primera, d’edictes concursals, del Registre públic concursal s’hi han
d’inserir, ordenades per deutor o concursat i dins de cada procediment per data d’adopció,
la resolució per la qual es deixi constància de la comunicació de negociacions que preveu
l’article 5 bis i les resolucions processals que s’hagin de publicar de conformitat amb el
que preveu l’article 23 de la Llei concursal i altres preceptes que s’hi remeten.
2. A la secció primera del Registre s’hi han d’inserir també les resolucions
corresponents al procés concursal a les quals, per decisió judicial, s’hagi de donar
publicitat d’acord amb la Llei concursal.
3. En aquesta secció també s’ha de donar publicitat a l’obertura d’un procediment
d’insolvència obert en un altre Estat membre de la Unió Europea quan així ho sol·liciti el
síndic designat pel tribunal competent d’aquest Estat o, si s’escau, el mateix tribunal,
d’acord amb el que disposa la normativa de la Unió Europea sobre procediments
d’insolvència.
Article 8.

Remissió de les resolucions processals al Registre públic concursal.

1. Les resolucions que s’hagin de publicar a la secció primera del Registre públic
concursal les ha de remetre des dels sistemes de gestió processal el personal del Jutjat
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Mercantil, sota la direcció del secretari judicial, a través de l’aplicació electrònica i el model
que el Registre ha de posar a la seva disposició.
No obstant això, quan no sigui possible el trasllat de les resolucions a través de
l’aplicació electrònica, aquestes s’han de lliurar al procurador del sol·licitant del concurs,
que immediatament les ha de remetre al Registre públic concursal. En aquests casos,
quan el concurs l’hagi sol·licitat una administració pública que actuï representada i
defensada pels seus serveis jurídics, la inserció de les resolucions judicials s’ha de fer en
virtut de manament remès pel secretari judicial al Registre.
2. En relació amb cadascuna de les resolucions objecte de publicitat a la secció
primera el document remès ha de contenir les dades següents:
a) Classe de resolució processal en consideració al seu contingut tipificat.
b) Identitat del deutor o concursat pel seu nom o denominació social i el número
d’identitat fiscal si en té. En cas de concurs de creditors declarat conjuntament o
acumulats, s’ha d’expressar aquesta circumstància amb identificació dels altres
concursats.
c) La denominació i el número de jutjat, del tribunal o l’oficina judicial que l’hagi
dictat, la identitat del jutge o, en cas de tribunals col·legiats, del ponent o del secretari
judicial quan es tracti d’un decret, el nombre d’interlocutòries i la data de la resolució, amb
indicació expressa de si és ferma o no.
d) El contingut literal de l’edicte.
e) Signatura del secretari.
Article 9. Remissió de les resolucions processals als registres públics i a altres registres.
1. Correspon al personal del Jutjat Mercantil, sota la direcció del secretari judicial,
remetre les resolucions que es dictin en el seu Jutjat als registres públics de persones i de
béns en què aquelles s’hagin d’inscriure o anotar a través de l’aplicació electrònica i amb
el model que el Registre posa a la seva disposició. A aquest efecte, per al compliment
electrònic dels tràmits fiscals i registrals i, eventualment, per a l’esmena dels defectes
advertits en la qualificació, es pot sol·licitar la tramitació telemàtica a través de qualsevol
professional col·laborador de l’Administració de justícia que disposi dels mitjans adequats.
No obstant això, quan no sigui possible el trasllat de les resolucions a través de
l’aplicació electrònica és aplicable el que disposa l’apartat 1 de l’article anterior.
2. Si les dades que consten en les actuacions i el manament es refereixen a un
subjecte inscriptible en el Registre Mercantil, el secretari judicial, en la forma i amb els
requisits que preveu l’apartat anterior, ha de sol·licitar al registrador mercantil competent
que remeti, el mateix dia en què s’hagi practicat l’assentament corresponent, la certificació
telemàtica del contingut de la resolució dictada pel jutge del concurs al Registre de la
Propietat, al Registre de Béns Mobles o a qualsevol altre registre públic de béns
competent, de conformitat amb el que preveu el Reglament del Registre Mercantil.
3. De la mateixa manera, el personal de l’oficina judicial, sota la direcció del secretari
judicial, ha de remetre, en funció de la naturalesa del concursat, les resolucions a
qualssevol altres registres en què estigui inscrit, inclosos els registres administratius.
CAPÍTOL III
De la secció segona de publicitat registral
Article 10.

Contingut de la secció segona del Registre públic concursal.

A la secció segona, de publicitat registral, s’hi han de fer constar en extracte i
ordenades per concursat i dates les resolucions registrals anotades o inscrites en tots els
registres públics de persones que esmenten els apartats 1, 2 i 3 de l’article 24 de la Llei
concursal, inclosos els assentaments registrals relatius a les sentències que declarin
concursats culpables o acordin la designació o la inhabilitació dels administradors

Pàg. 6

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 289

Dimarts 3 de desembre de 2013

Secc. I.

concursals, i en virtut de certificacions remeses d’ofici per l’encarregat del Registre una
vegada practicat l’assentament corresponent.
També s’han de fer constar en la mateixa forma les resolucions registrals anotades o
inscrites en els registres públics de persones que ressenya l’apartat 3 de l’article 233 de
la Llei concursal.
Article 11.

Remissió d’assentaments dels registres públics al Registre públic concursal.

1. El mateix dia en què s’hagi practicat la inscripció o anotació preventiva de les
resolucions que s’hagin de publicar a la secció segona, el registrador competent que
estigui a càrrec del corresponent registre públic a què es refereix l’article 24 de la Llei
concursal ha d’expedir una certificació en extracte del contingut de l’assentament
autoritzada amb la seva signatura i l’ha de remetre al Registre públic concursal.
2. La certificació en extracte del registrador s’ha d’ajustar al format que proporcioni
el Registre públic concursal i ha de contenir la indicació del tipus d’assentament practicat i
les dades d’inscripció.
3. L’encarregat del Registre públic concursal ha de comprovar que la remissió
permet la inserció de la resolució a la secció segona del Registre i, si s’escau, ha de
comunicar els defectes que n’impedeixen la difusió als efectes de publicitat notícia. La
inserció s’ha de practicar en format estandarditzat el mateix dia de la recepció, a excepció
dels supòsits en què el document ingressi en el Registre en suport paper, cas en què la
seva publicitat s’ha de produir dins dels dos dies hàbils següents.
CAPÍTOL IV
De la secció tercera d’acords extrajudicials
Article 12.

Contingut de la secció tercera del Registre públic concursal.

1. A la secció tercera, d’acords extrajudicials, s’hi han de fer constar, ordenats per
deutor, els procediments per assolir un acord extrajudicial de pagaments, amb indicació del
nom o la denominació del deutor i del mediador concursal, del número d’identificació fiscal
de tots dos, de les dates de sol·licitud, d’obertura de l’expedient, d’inici de negociacions i de
finalització d’aquestes, així com la informació que s’indica en els articles següents.
2. A la secció tercera, ordenades per entitats deutores, s’hi ha de publicar l’anunci
amb l’extracte del decret del secretari judicial pel qual s’admet a tràmit la sol·licitud de
l’homologació, de la interlocutòria judicial per la qual s’aprovi l’homologació dels acords
de refinançament i de la sentència que resolgui sobre la impugnació de l’homologació en
els termes previstos a la disposició addicional quarta de la Llei concursal.
Article 13.

Remissió d’informació al Registre públic concursal.

1. El notari o el registrador mercantil ha de remetre certificació o còpia de l’acta al
Registre públic concursal per a la seva publicació a la secció tercera de l’obertura de
l’expedient, i ha d’indicar:
a) La identitat del deutor, inclòs el seu número d’identificació fiscal.
b) La data en què s’ha presentat la sol·licitud del deutor.
c) La data en què s’ha admès l’obertura del procediment.
d) La data d’acceptació del mediador concursal.
e) La identitat del mediador concursal, inclòs el seu número d’identificació fiscal, i
l’adreça electrònica a la qual els creditors poden fer qualsevol comunicació o notificació.
2. El notari o el registrador mercantil ha de comunicar al Registre públic concursal la
finalització de les negociacions.
En els supòsits de l’apartat 6 de l’article 235, l’apartat 4 de l’article 236 i l’apartat 3 de
l’article 238, una vegada que el mediador concursal faci constar aquestes circumstàncies
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per acta, el notari o registrador mercantil ha de comunicar la data del tancament de
l’expedient i, si s’escau, si s’ha sol·licitat declaració de concurs.
3. La informació que assenyala aquest precepte que ha de remetre el notari o
registrador mercantil s’ha d’ajustar al format que proporcioni el Registre públic concursal.
Article 14.

Publicitat de l’acord extrajudicial de pagaments i les seves incidències.

1. Quan les negociacions concloguin amb l’adopció d’un acord extrajudicial de
pagaments, el notari o registrador ha de remetre per a la seva publicació en el Registre
públic concursal un anunci que ha de contenir les dades que identifiquin el deutor,
incloent-hi el número d’identificació fiscal, el notari o registrador competent, el número
d’expedient de nomenament del mediador, el nom del mediador concursal, incloent-hi el
número d’identificació fiscal, i la indicació que l’expedient està a disposició dels creditors
interessats al Registre Mercantil o notaria corresponent per a la publicitat del seu
contingut.
2. En cas d’anul·lació per sentència de l’acord extrajudicial de pagaments, aquesta
resolució l’ha de remetre per a la seva publicació a la secció tercera del Registre públic
concursal des dels sistemes de gestió processal el personal del Jutjat Mercantil, sota la
direcció del secretari judicial, en la forma que preveu el capítol II.
3. Quan el pla de pagaments inclòs en l’acord extrajudicial es compleixi íntegrament,
el notari que estengui l’acta prevista a l’article 241 de la Llei concursal l’ha de remetre al
Registre públic concursal per a la seva publicació a la secció tercera, de conformitat amb
el format que proporcioni el Registre.
4. Quan l’acord extrajudicial de pagaments s’incompleixi, una vegada que el
mediador concursal faci constar aquesta circumstància per acta, el notari o el registrador
mercantil ho ha de comunicar al Registre públic concursal. En tot cas, la publicació a la
secció primera del Registre públic concursal de la declaració de concurs que preveu
l’article 241 de la Llei concursal s’ha de publicar igualment a la secció tercera, de
conformitat amb el format que proporcioni el Registre.
5. En cas d’impossibilitat d’assolir un acord extrajudicial de pagaments o
d’incompliment del pla de pagaments aprovat, la resolució que declari el concurs
consecutiu, en els termes de l’article 242 de la Llei concursal, s’ha de publicar en la forma
que preveu el capítol II. Aquesta publicació determina el tancament de la secció tercera.
Article 15.

Publicitat de l’homologació dels acords de refinançament.

1. Per a la remissió al Registre públic concursal de les resolucions processals
relatives a l’homologació dels acords de refinançament i de la sentència que resolgui
sobre la impugnació de l’homologació és aplicable el que preveu l’article 8.
2. Quan per sentència es declari l’anul·lació de l’homologació o l’incompliment de
l’acord de refinançament homologat, aquesta resolució l’ha de remetre per a la seva
publicació a la secció tercera del Registre públic concursal des dels sistemes de gestió
processal el personal del Jutjat Mercantil, sota la direcció del secretari judicial, en la forma
prevista en el capítol II.
Disposició addicional primera.
de la Unió Europea.

Interconnexió amb els registres de resolucions concursals

De conformitat amb les normes de la Unió Europea que el regulin, el Registre públic
concursal es pot connectar amb els registres de resolucions concursals dels altres estats
membres, així com amb les plataformes comunitàries que s’estableixin a aquest efecte,
amb l’objectiu de facilitar les consultes en matèria concursal a la Unió Europea i permetre
el coneixement dels processos concursals en aquest àmbit, amb els efectes que es
prevegin.
L’accés al registre concursal des de la plataforma que disposa a aquest efecte la Unió
Europea es regeix per la seva normativa específica.

Pàg. 8

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 289
Disposició addicional segona.

Dimarts 3 de desembre de 2013

Secc. I.

Pàg. 9

Estadística concursal.

S’habilita el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
d’Espanya perquè elabori anualment una estadística concursal, que s’ha de remetre a
l’Institut Nacional d’Estadística i a la Comissió Nacional d’Estadística Judicial. Amb
aquesta finalitat, s’ha de coordinar l’actuació del Col·legi de Registradors amb l’Institut
Nacional d’Estadística, comptant amb la col·laboració que presta el Consell General del
Poder Judicial per a l’elaboració d’estadístiques en matèria de concursal.
Per resolució conjunta de la Direcció General dels Registres i del Notariat i de l’Institut
Nacional d’Estadística s’ha d’establir el contingut i el procediment d’enviament a aquest
últim de la informació rellevant als efectes del compliment de les seves funcions.
Disposició transitòria primera.

Resolucions concursals anteriors a aquest Reial decret.

1. El Ministeri de Justícia ha d’adoptar les mesures necessàries per incloure en el
Registre públic concursal el contingut de les resolucions concursals corresponents a
processos que no hagin acabat en la data de la seva entrada en vigor.
2. Fins a la implantació definitiva del Registre públic concursal segueix subsistent el
sistema de publicitat concursal que regula el Reial decret 685/2005, de 10 de juny.
Disposició transitòria segona.

Sistema d’enviament automàtic.

Quan les condicions tècniques ho permetin, la transmissió de la informació que preveu
aquest Reial decret s’ha de fer directament des de les aplicacions de gestió processal, en
la forma que es determini reglamentàriament.
Disposició derogatòria única.
juny.

Derogació normativa del Reial decret 685/2005, de 10 de

Queda derogat 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, sense perjudici de la seva aplicació provisional en els termes de l’apartat 2 de
la disposició transitòria primera.
També queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que siguin
contradictòries i incompatibles amb la regulació que conté aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Habilitació al ministre de Justícia.

S’habilita el ministre de Justícia per dictar totes les normes que siguin necessàries per
a l’execució del que disposa aquest Reial decret.
Disposició final segona.

Competència de l’Estat.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de les competències que atribueix a l’Estat
l’article 149.1.6a i 8a de la Constitució espanyola, en matèria de legislació mercantil i
d’ordenació dels registres i instruments públics.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor als tres mesos de la seva publicació al «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 15 de novembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Justícia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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