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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2014, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Registre
Mercantil Central i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
En data 18 de juny de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre el Registre Mercantil Central i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per l’accés a la informació sobre actes socials inscrits i denominacions.
D’acord amb el que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En ús de les competències que em confereix l’article 29.3 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat al conveni de col·laboració entre el Registre Mercantil Central i la Sindicatura de Comptes de
Catalunya per l’accés a la informació sobre actes socials inscrits i denominacions.

Barcelona, 7 de juliol de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

CONVENI PER A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ SOBRE ACTES SOCIALS INSCRITS I DENOMINACIONS DEL
REGISTRE MERCANTIL CENTRAL

D’UNA PART EL SR. Jose Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central, com a titular del Registre
Mercantil Central, amb domicili a aquests efectes a Madrid, carrer Príncipe de Vergara, 94 i amb CIF Q2863020-J (en endavant, Registre Mercantil Central).
DE L’ALTRA PART EL SR. Jaume Amat i Reyero , en qualitat de síndic major de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb CIF S-5800001-I,(en endavant, subscriptor).

EXPOSEN
Que el Registre Mercantil Central té per objecte l’ordenació, tractament i publicitat merament informativa de
les dades que rep dels Registres Mercantils Provincials i l’arxivament i publicitat de les denominacions de
societats i entitats jurídiques. Així mateix, pot donar informació de l’índex de titularitats, com els altres
registres jurídics espanyols, conforme a la RDGR i N del 13 de gener de 1998.
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ACORDEN
De conformitat amb el que disposen els articles 13 i 17 de l’Ordre Ministerial de 30-12-91, el Registre
Mercantil Central subministrarà la informació mercantil relativa a Actes Socials Inscrits i Denominacions en la
forma i les condicions que tot seguit s’indiquen.
1. INFORMACIÓ DE LA SECCIÓ DE DENOMINACIONS: El resultat de la consulta de denominacions tindrà un
caràcter merament informatiu i es limitarà a expressar si la denominació esmentada està disponible o no.
El resultat d’aquesta consulta no condiciona ni prejutja la posterior qualificació del Registrador Mercantil
Central, en expedir el certificat corresponent quan aquest se sol·liciti, si s’escau.
2. INFORMACIÓ DE LA SECCIÓ D’ACTES SOCIALS INSCRITS: El Registre Mercantil Central només garanteix que
les dades contingudes en la seva Secció d’Actes Socials Inscrits són les trameses pels Registres Mercantils
Provincials. Quan hagin estat objecte de publicació en el BORME, això s’indicarà.
3. La connexió s’efectuarà des dels terminals del subscriptor fins al Registre Mercantil Central, a través de la
Xarxa Internet o el sistema de transmissió que substitueixi o complementi aquesta en un futur. D’aquesta
manera, es podrà obtenir la informació sol·licitada mitjançant la corresponent consulta, a través del terminal
del subscriptor.
4. El Registre Mercantil Central facilitarà la clau d’accés a la seva informació un cop subscrit el present Conveni.
5. És responsabilitat del subscriptor que els seus equips tinguin les característiques tècniques requerides per a
l’accés a la informació del Registre Mercantil Central especificades en l’annex que recull les condicions
tècniques.
6. Les consultes podran efectuar-se durant les vint-i-quatre hores del dia, festius inclosos.
7. El Registre Mercantil Central es reserva el dret d’interrompre el servei per causes tècniques fortuïtes, o com
a conseqüència de decisions adoptades per l’operador telefònic del qual depengui.
8. És responsabilitat exclusiva del subscriptor l’ús adequat de la clau d’accés facilitada pel Registre Mercantil
Central, així com el manteniment del secret d’aquesta.
9. El subscriptor no podrà cedir totalment o parcialment aquest conveni. La informació obtinguda del Registre
Mercantil Central i relacionada amb els actes socials inscrits només ha de ser utilitzada pel subscriptor per
atendre les seves necessitats d’informació, d’acord amb les seves activitats professionals o socials. Tota difusió
exterior d’aquesta informació requerirà:
1. L’autorització prèvia del Registre Mercantil Central. Es presumirà aquesta autorització quan la difusió es porti
a terme dins el marc de l’activitat professional o empresarial del subscriptor.
2. La menció de la font de procedència de la informació consultada.
3. La possibilitat d’acreditar el corresponent encàrrec de qui resulti beneficiari legítim de la informació
expressada.
10. L’incompliment d’allò que estableixen els apartats 8 i 9 d’aquest Conveni donarà lloc a la resolució
d’aquest.
11. L’import del servei serà el resultat d’aplicar l’aranzel vigent inclòs com a annex segon d’aquest conveni.
12. A l’inici de cada mes, el subscriptor rebrà una notificació amb l’import a satisfer d’acord amb les consultes
realitzades durant el mes anterior. Aquesta notificació podrà efectuar-se per mitjans telemàtics. Si, a la
finalització del mes següent al del període notificat no s’hagués fet efectiu el seu import, el Registre Mercantil
Central podrà procedir a la suspensió del servei. Transcorreguts dos mesos des de la notificació de l’import
pendent sense que se n’hagi efectuat el pagament, el Registre Mercantil Central podrà donar per resolt el
conveni sense perjudici de les accions legals oportunes per al cobrament del deute pendent.
13. El subscriptor podrà donar per finalitzat el conveni en qualsevol moment, comunicant-ho per escrit al
Registre Mercantil Central, amb una antelació de 30 dies naturals. Així mateix, el Registre Mercantil Central
podrà resoldre el Conveni pel cessament del servei, amb un preavís al subscriptor de 30 dies naturals o, si
s’escau, per incompliment d’allò que estableixen les clàusules d’aquest Conveni.
14. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura per totes dues parts contractants, i se
n'establirà la vigència per temps indefinit, tret del que disposa el punt anterior.
15. Totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid capital, per a qualsevol
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controvèrsia que pogués sorgir sobre la interpretació, execució o extinció d’aquest Conveni.
16. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, queda notificat que:
- Les dades personals expressades en el present document seran incorporades al fitxer del Registre i als fitxers
que es porten basats en l’anterior, dels quals n’és responsable el Registrador i dels quals l’ús i finalitat del
tractament és el que preveu expressament la normativa registral. La informació que hi consti només serà
comunicada en els supòsits previstos legalment, o a l’objecte de satisfer les sol·licituds de publicitat formal que
es formulin d’acord amb la legislació registral (arts. 2 i 12 del títol preliminar del R.R.M. i Instrucció del 29
d’octubre de 1996).
– En tot allò que resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei Orgànica esmentada, els quals es poden exercir
amb l’enviament d’un escrit a l’adreça del Registre.
- L’obtenció i tractament de les seves dades en la forma indicada, és condició necessària per a la prestació
d’aquests serveis.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat,

Barcelona, 18 de juny de 2014

El registrador mercantil central, signatura il·legible

El subscriptor, signatura il·legible

ANNEX PRIMER
SERVEI D’ACCÉS A L’ÍNDEX DE TITULARITATS IMMOBILIÀRIES

El RMC ofereix la possibilitat d’accedir a l’índex de titularitats de manera que el sol·licitant podrà obtenir
indicació del Municipi i Registre de la Propietat d’Espanya on una persona, física o jurídica, té béns immobles o
drets reals inscrits a nom seu o si no n’hi ha cap d’inscrit.
Si voleu veure un model d’índex de titularitats, positiu o negatiu, en teniu dos exemples a la pàgina
www.rmc.es.
La sol·licitud podrà referir-se al nombre de persones que es vulgui. Un cop obtinguda la informació a través de
l’índex de titularitats, podreu sol·licitar informació detallada de la situació de les finques o drets, entre altres
procediments, mitjançant la pàgina www.registradores.org.
Els honoraris meritats per la utilització d’aquest servei són de 9,02 € més IVA per cada titular del qual se
sol·liciti informació, amb independència del nombre de finques resultants o de que l’índex sigui negatiu, és a
dir, que la persona de qui se sol·liciti informació no tingui béns inscrits a nom seu. (Resolució de la DGRN del
13 de gener de 1998).
Aquest servei podrà utilitzar-se independentment del servei d’informació mercantil.
El procediment per utilitzar aquest servei és el següent:
1r. -Obriu la pàgina del Registre Mercantil Central, www.rmc.es i introduïu les claus subministrades pel RMC.
2n. -A la part dreta de la pantalla inicial feu clic amb el ratolí sobre l’apartat ÍNDICE DE TITULARIDADES
INMOBILIARIAS i seguiu les instruccions que s’especifiquen a la pàgina que s’haurà obert.
3r.-El sistema de facturació dels honoraris meritats serà l’especificat en aquella pàgina a menys que, amb la
signatura del conveni precedent, s’hagi pactat un altre sistema.
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El registrador mercantil central, signatura il·legible

El subscriptor, signatura il·legible

ANNEX SEGON
REQUERIMENTS TÈCNICS

Si ja es disposa de connexió a Internet, n’hi haurà prou amb teclejar l’adreça del nostre servidor a Internet,
consignada al final d’aquest Conveni.
Si no es disposa encara de connexió a Internet, haureu de contactar primer amb el vostre proveïdor habitual
de programari.
ARANZEL APLICABLE (Disposició transitòria 19a, apartats b i e del Reglament del Registre Mercantil del 19 de
juliol de 1996, en relació amb els núms. 23 i 24 de l’Aranzel del 29 de març de 1973. A l’import resultant
s’afegirà l’IVA corresponent.)

SECCIÓ D’ACTES SOCIALS INSCRITS
- Informació en extracte de cada societat inscrita: dades generals; administradors i apoderats; dipòsit de
comptes; domini i web corporativa (seu electrònica): 3,304566 €
- Relació i contingut en extracte dels actes inscrits publicats en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (arts. 9 i
379 c) R.R.M. i art. 2 R.D. 1979/2008 del 28 de novembre): 1,502530 €
- Localització societària d’administradors/apoderats: 1,803036 €
- Informació sobre dipòsit de Projectes de fusió/escissió, etc.: 1,803036 €

SECCIÓ DE DENOMINACIONS
- Consulta de fins a un màxim de 3 denominacions: 1,803036 €

SERVEI D’ÍNDEX DE TITULARITATS
- Per cada persona física o jurídica de la qual se sol·liciti informació: 9,015182 €

ANNEX TERCER
DADES DE L’ENTITAT REPRESENTADA PEL SUBSCRIPTOR

ENTITAT: Sindicatura de Comptes de Catalunya
CIF/NIF: S-5800001-I
DOMICILI: Avinguda del Litoral 12-14
C. POSTAL: 08005 MUNICIPI: Barcelona PROVÍNCIA: Barcelona
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TELÈFON: 93.270.11.61 FAX: 93.270.15.70
CORREU ELECTRÒNIC: sindicatura@sindicatura.cat
SI CAL PRACTICAR RETENCIÓ IRPF, MARQUEU LA CASELLA ( )

DADES DEL SUBSCRIPTOR
SUBSCRIPTOR: Sr. Jaume Amat i Reyero
NIF:
CÀRREC: Síndic major
DOMICILI: Avinguda del litoral 12-14
C.P 08005 MUNICIPI: Barcelona PROVÍNCIA: Barcelona
TELÈFON: 93.270.11.61 FAX: 93.270.15.70
CORREU ELECTRÒNIC: sindicatura@sindicatura.cat
PAGAMENT MITJANÇANT COMPTE DOMICILIARI
TITULAR DEL COMPTE: (...)
BANC: (...)
IBAN: (...)
BIC: (...)
ADREÇA DEL NOSTRE SERVIDOR WEB: www.rmc.es
CLAU D’ACCÉS (A emplenar per aquest Registre): (...)

(14.190.009)
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