
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ 
OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA I EL DEGANAT DELS 
REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS DE CATALUNYA. 
  
Barcelona, 16 de setembre de 2008      
  
REUNITS 
  
  
D’una banda l’Honorable Sr. Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat 
de president del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, 
d’acord amb l’article 11 dels seus estatuts. 
  
  
  
I de l’altra l’Excm. Sr. Antonio Cumella Gaminde, degà dels Registradors de la 
Propietat i Mercantils de Catalunya.  
  
  
MANIFESTEN 
  
  
I.- El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en endavant 
Consorci AOC, és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat 
jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci local per al 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves 
tecnologies, Localret, que  té per objecte amb caràcter general, d’acord amb 
l’article 4 dels seus estatuts,  la implantació dels sistemes electrònics necessaris 
per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades 
determinin. En aquest àmbit d’actuació el Consorci AOC promou el 
desenvolupament d’eines per millorar,  la coordinació i els sistemes de les 
relacions entre les administracions, i entre aquestes i els ciutadans, les 
empreses i els professionals de Catalunya. 
  
  
En el mes de octubre de 2006, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de  
Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC varen signar un conveni marc 
per a l’impuls i el desenvolupament  de l’interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes, que permet l’adhesió al mateix 
d’altres ens locals. Aquest conveni té per objecte establir el marc de 
col·laboració per a l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les 
administracions catalanes i d’aquestes amb altres administracions i entitats, 
amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, les empreses i les 
organitzacions aportin documents en suport paper i dades que ja estan en 
poder d’aquestes o altres institucions. En aquest conveni marc s’encomana al 
Consorci AOC la creació i la gestió del catàleg de serveis de transmissions de 
dades i certificats electrònics que integrarà els serveis que, l’Administració de la 
Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i les altres entitats locals que 
s’adhereixin al conveni, posin a disposició de les altres institucions.  



  
Així mateix, en l’àmbit d’aquell conveni marc s’autoritza al Consorci AOC a 
signar els convenis que siguin necessaris amb altres administracions públiques, 
col·legis professionals i altres institucions, per incorporar al catàleg de serveis 
de dades i certificats electrònics, els serveis de transmissió de dades 
d’aquestes institucions i fer-los accessibles a les administracions catalanes.   
  
Aquesta línea d’actuació del Consorci AOC, s’ha vist reforçada per la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
que reconeix el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents que obrin 
en poder de les administracions públiques i a relacionar-se amb aquestes per 
mitjans electrònics. L’efectiu reconeixement d’aquests drets comporta l’obligació 
de les administracions públiques d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir 
aquesta informació, així com articular sistemes que permetin la no aportació de 
documents en suport paper en els diferents tràmits administratius. 
  
II.- Els registradors són els funcionaris encarregats dels registres de la 
propietat i mercantils. Aquestes institucions són les encarregades per 
l’ordenament jurídic de donar seguretat jurídica al tràfic immobiliari i mercantil. 
Així, al registre de la propietat s’inscriuen els drets reals constituïts sobre els 
béns immobles. Al registre mercantil, per la seva part, consta tota la vida de les 
societats mercantils, des de la seva constitució, administradors, apoderats, 
estatuts, capital social, comptes anuals, fins la seva dissolució i liquidació. 
Ambdues institucions han desenvolupat mitjans tècnics que permeten als 
ciutadans l’accés telemàtic al seu contingut (Sistemes FLOTI pels registres de 
la propietat i FLEI pels registres mercantils) així com la presentació de 
documents objecte d’inscripció. La publicitat obtinguda per aquests mitjans 
garanteix la seva procedència directa dels registres emissors, i té la qualitat de 
nota simple informativa a que es refereix l’article 222 de la llei hipotecaria. Si bé, 
segons l’esmentat article, la nota simple no dona fe del contingut dels 
assentaments registrals, està emessa sota la responsabilitat del registrador, el 
qual respon dels danys ocassionats pels errors i omissions sofertes en la seva 
expedició.                 
  
III.-              És interès d’ambdues parts col·laborar en aquest àmbit, i per aquest 
motiu acorden subscriure el present conveni que es regeix pels següents:  
  
  
  
  
PACTES 

  
  
 
Primer.- Objecte 
  
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració de les parts per 
tal d’incorporar al Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats 
Electrònics que gestiona el Consorci AOC per a les administracions catalanes, 
la informació registral dels registres de la propietat i mercantil. Així com el 



procediment d’accés per part del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantil a les dades que les administracions catalanes posen a disposició 
d’altres ens o institucions en aquell catàleg. 
  
 
És també objecte d’aquest conveni la presentació telemàtica dels documents 
atorgats per les administracions catalanes a efectes de la seva inscripció als 
esmentats registres. 
  
Als efectes d’aquest conveni es consideren administracions  catalanes les 
firmants de l’esmentat  Conveni marc de Col·laboració per a l’Impuls i el 
Desenvolupament de la Interoperabilitat dels  Sistemes d’Informació de les 
administracions catalanes i, aquelles altres que en cada moment s’hagin 
adherit al mateix.   
 
  
 
Segon.- Compromisos per part del Consorci AOC. 
  
El Consorci AOC, en virtut de les funcions que les administracions catalanes  li 
han encomanat, actua com ens específic per impulsar i facilitar el sistema 
d’intercanvi telemàtic mutu d’informació entre les administracions catalanes i, 
entre aquestes i  altres administracions, col·legis professionals i entitats.   
  
Per a la realització d’aquests intercanvis amb plenes garanties tècniques i 
jurídiques el Consorci AOC porta a terme les actuacions següents:  
  
  

1. La gestió del Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats 
Electrònics de les administracions catalanes que recull tota la informació 
sobre cadascun dels serveis d’interoperabilitat que els ens que integren 
el sistema posen a disposició. Per a la incorporació d’una dada o 
document electrònic al catàleg, l’ens o entitat responsable del mateix ha 
de formalitzar la seva posada a disposició mitjançant un document en el 
qual especifiqui les característiques de les dades que es posen a 
disposició en format electrònic, les finalitats per a les quals s’autoritza  la 
seva utilització i les condicions per a la seva consulta, les modalitats en 
les que s’ofereix la informació, i els convenis que donen suport als 
intercanvis. 

 
2.   La creació i la gestió d’un Sistema d’informació de recursos 

d’interoperabilitat que ofereix les eines necessàries per tal que: 
  

- els ens emissors de les dades puguin posar-les  a disposició del 
sistema, i 

- gestionar d’una banda les sol·licituds d’informació del ens 
requeridors, que hauran d’incorporar la descripció de les finalitats per 
a les quals es necessiten les dades i la normativa que l’empara, així 
com la declaració expressa del compliment i acceptació de les 
condicions de consulta i ús de les dades peticionades d’acord amb 



l’establert per l’emissor de les dades i, d’una altra, les corresponents 
autoritzacions dels ens emissors a aquestes peticions.  

  
3.  La creació i la gestió d’una Plataforma de Col·laboració 

Interadministrativa que ofereix: 
  

- l’execució de cadascuna de les transaccions d’intercanvi de dades 
documents o certificats 

- la infraestructura de seguretat necessària que permeti identificar per 
a cadascuna de les transaccions el control d’accés de l’ens, la 
confidencialitat, la integritat i la traçabilitat de les dades, i  

- la generació automàtica d’un rastre de totes les transaccions per 
facilitar les tasques d’auditoria i la traçabilitat  

  
En relació a la incorporació dels serveis provinents del Col·legi de Registradors 
de la Propietat i Mercantil el Consorci es compromet a més a : 
  

1. La promoció i la difusió a les administracions catalanes de la possibilitat 
d’accedir a la informació que els registradors de la propietat i mercantils 
posen a disposició en el sistema. 

  
2. Establir el context tècnic i de connectivitat entre la plataforma 

tecnològica del Consorci AOC i la plataforma tecnològica del Col·legi de 
Registradors. 

  
  
  
Tercer.- Compromisos per part  dels Registradors de Catalunya 
  
Els registradors de la propietat i mercantils disposen d’una xarxa telemàtica 
integrada per tots els registradors, en la forma i amb les garanties que imposa 
la normativa vigent, que permet posar a disposició de qualsevol usuari la 
informació existent en tots els registres d’Espanya. També disposa de les eines 
tècniques necessàries per permetre la presentació telemàtica de documents 
per la seva inscripció. 
  
Amb la signatura d’aquest conveni els registradors de Catalunya es 
comprometen a : 

  
- Posar a disposició del Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i 

Certificats Electrònics de les Administracions Catalanes, els serveis de 
sol·licitud i recepció d’informació dels registres de la propietat i 
mercantils especificats a l’annex I. Els registradors facturaran 
directament aquest servei a l’administració sol·licitant i aplicarà a les 
tarifes que en cada moment siguin aplicables pel concepte d’informació 
registral telemàtica una reducció del 50%. Aquestes tarifes es poden 
consultar a la pàgina web www.registradores.org i a la 
www.registradors.cat en l’apartat d’enllaç a FLEI i FLOTI. 

- Permetre la presentació telemàtica de documents per les 
administracions catalanes ja sigui a través dels portals del propi Col·legi 

http://www.registradores.org/
http://www.registradors.cat/


de Registradors com per les plataformes creades per la pròpia 
Administració. 

  
-  Adaptar les seves plataformes informàtiques i disposar de la tecnologia 

necessària per complir les anteriors finalitats. 
  
  
  
  
Quart.- Accés per part del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils a les dades del Catàleg.  
  
Els registradors de la propietat i mercantils podran accedir als servei de 
transmissió de dades o documents electrònics disponibles en el Catàleg de 
Serveis de Transmissions de Dades i Certificats Electrònics en les condicions 
que el corresponent emissor hagi fixat. A tal efecte el Col·legi de Registradors 
de la Propietat i Mercantil per a cada servei, a través del Sistema d’Informació 
de Recursos d’Interoperabilitat que gestiona el Consorci, haurà d’omplir una 
sol·licitud que contindrà l’especificació de les dades requerides, l’acreditació del 
compliment de les condicions fixades per l’emissor i, el responsable del servei, i 
haurà de ser autoritzat pel titular de les dades requerides. 
  
  
  
Cinquè.- Protecció de dades 
  
En tots els serveis d’interoperabilitat el Consorci AOC es considerarà 
encarregat del tractament de les dades d’acord amb l’article 12 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i, es compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les 
mesures tècniques de seguretat previstes pel Reial Decret 1720/2007, d’21 de 
desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la de 
protecció de dades esmentada.  
 
  
Sisè.- Comissió de seguiment 
  
Es crea una comissió de seguiment, formada per tres representant designats 
per cadascuna de les parts, que es reuniran amb una periodicitat quadrimestral 
per tal d’avaluar l’aplicació del conveni i presentar les propostes per a la millora 
del sistema d’intercanvi d’informació així com per a l’impuls de la seva 
aplicació. La representació del Consorci AOC en aquesta comissió, incorporarà 
membres designats per les administracions consorciades. 
  
  
 
 
 
Setè .- Vigència 
  



El conveni tindrà una vigència d’un any a partir de la seva signatura, entenent-
se prorrogat automàticament per períodes d’un any, llevat que sigui denunciat 
per qualsevol de les parts en el termini de tres mesos anterior a la data de 
finalització de cada termini. 
  
  
 
 
Vuitè.- Naturalesa jurídica 
  
El conveni te naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels 
conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, 
resolució i efectes, les parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SIGNATURES 
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
Sr. Jordi Ausàs i Coll 
Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya 
 

  
 
 
 
 
 
Sr. Antonio Cumella Gaminde 
Registradors de la Propietat i 
Mercantils de Catalunya 

 
   
  
  



ANNEX I. Dades i documents electrònics que el Col·legi de Registradors 
de la Propietat i Mercantils posa a disposició de les administracions 
catalanes  
 
-    Informació dels registres de la propietat 

• Consulta dels registres en que una persona té drets inscrits 
• Nota simple informativa d’una finca d’un registre de Catalunya 
• Nota simple informativa d’un registre de fora de Catalunya 
 

-  Informació dels registres mercantils 
• Consulta de les dades generals d’una societat mercantil 
• Consulta de dades especials (contingut d’un poder, estatuts, etc.) 
• Les consultes de societats inscrites en registres de fora de Catalunya  


