
 

VIA OBERTA. REGISTRADORS DE LA PROPIETAT 

 

Descripció del servei 

Data d’actualització: 20/01/2020 

 

Nom del servei 

Registre de la Propietat 

Òrgan emissor 

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya (CORPME) 

Descripció del servei 

El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho 

requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades registrals 

sobre una determinada finca o immoble que consten al Registre de la 

Propietat mitjançant el FLOTI (Fitxer Localitzador de Titularitats Inscrites) un 

servei interactiu que el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils 

d'Espanya posa a disposició dels usuaris. 

 

Les dades obtingudes es presenten com a nota simple informativa o nota de 

localització, en format PDF codificat en base 64, una codificació que té la 

capacitat de convertir qualsevol dada definitiva a nivell de bytes en un 

format segur per a transportar per Internet. 

 

Es tracta d’un servei exclusivament asíncron ja que la petició de dades 

s’enviarà al Registre on figura inscrita la finca i serà aquest qui s’encarregarà 

d’expedir la nota. A la pàgina web dels Registradors s’indica que “es 

procurarà que en la immensa majoria dels casos (la nota) estigui disponible 

el primer dia hàbil següent a la petició”.   

https://www.registradores.org:444/propiedad/pags/faqs/faq.jsp#ancR05


 

Cost del servei 

Aquest servei és de pagament. Les tarifes dels honoraris es troben a la 

pàgina del registre en línia de la web dels registradors. Cal que aneu al 

menú esquerre, a l'apartat “Característiques dels serveis en línia” i escollir el 

registre que us interessa. En aquest cas, el de la Propietat. 

 

El CORPME aplica a les tarifes vigents en cada moment una reducció del 

50% pel concepte d'informació registral telemàtica segons el pacte tercer del 

Conveni de col·laboració subscrit entre el Deganat dels Registradors de la 

Propietat i Mercantils de Catalunya i el Consorci AOC.  

 

El Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat i Mercantil d’Espanya 

(CORPME) us facturarà directament el servei. En aquest moment, les tarifes 

són:    

- Nota simple ordinària: 4.51 € (aplicat ja el 50% de descompte) 

- Nota de localització: 4.51 € (aplicat ja el 50% de descompte) 

 

Procés d’alta al servei 

Un cop heu sol·licitat l’accés al servei mitjançant el formulari de sol·licitud 

dels serveis de Via Oberta que trobareu a EACAT Tràmits, l'AOC es posa en 

contacte amb el CORPME ja que és el Col·legi qui autoritza i determina els 

codis de facturació que us corresponen (un usuari i una contrasenya). En el 

moment d’esdevenir requeridors del servei, cal proporcionar les dades de 

facturació. 

 

Un cop el CORPME dona d’alta l’ens al servei i comunica els codis a l’AOC, us 

els farem arribar indicant-vos que ja podeu consumir el servei. 

 

 

https://www.registradores.org/registroonline/home.seam
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2014/05/conveniRegistradors.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2014/05/conveniRegistradors.pdf


 

Forma de pagament 

Un cop esteu donats d’alta al servei, el pagament es fa per transferència. 

Més endavant, si us interessa la domiciliació bancària, podeu posar-vos en 

contacte amb Suport de l’AOC indicant el nom de l’entitat i el número de 

compte. El CORPME girarà l’import que es deu al compte corrent indicat a 

partir del mes següent a la remissió de la sol·licitud de domiciliació bancària.  

 

El Col·legi de Registradors d'Espanya (CORPME) envia al Consorci AOC les 

factures electròniques derivades de l’ús del servei i el Consorci les distribueix 

per correu electrònic a cada ens requeridor. Les factures s’envien a l’adreça 

de la persona assenyalada com a responsable al formulari de sol·licitud del 

servei. Aquesta factura que rebeu és una factura formal amb validesa a 

efectes fiscals. 

 

Si voleu canviar el correu electrònic del responsable que rep les 

factures cal que feu el següent: 

 

Cal que entreu a la pàgina web dels registradors i accediu al registre en línia. 

Un cop autenticats, aneu al mòdul “Gestió de les meves dades”. 

 

 

 

https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/
http://www.registradores.org/


 

Un cop accediu a la gestió de les vostres dades, com el Registre considera 

aquestes dades com a dades de seguretat baixa, podreu canviar tant 

l’adreça de contacte (Email) com el telèfon: 

 

 

 

Un cop heu efectuat el canvi i us el confirmin, si us plau, feu arribar la nova 

informació a l’AOC mitjançant una petició al portal de Suport. 

 

 Domiciliació de factures 

 Com donar d’alta un compte bancari: com us comentàvem, feu una 

petició al portal de Suport. 

Tingueu en compte que si domicilieu les factures del Registre de la 

Propietat també es domiciliaran les del Registre Mercantil. 

 

https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/
https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/


 

 Com modificar un compte bancari 

Cal que entreu a la pàgina web dels registradors i accediu al registre en línia. 

Un cop autenticats, cal accedir al mòdul “Gestió de les meves dades”.  

Per modificar les dades que tenen el símbol del cadenat, caldrà emplenar els 

camps del formulari de seguretat:  

 

 

 

 

 

http://www.registradores.org/


 

 

El formulari us demanarà la informació següent: 

 Número del document del representant (NIF/NIE/Passaport) 

 Número de compte d’IBAN (quatre darreres xifres) 

 

A més, com que canvi de compte bancari es considera una dada sensible, a 

més d'emplenar el formulari de seguretat, els registradors demanen remetre 

certa informació.  

 

 

 



 

Per exemple, si sou un ajuntament, caldrà adjuntar un certificat de l’acta de 

la sessió constitutiva de l’ajuntament en la que es va designar l’alcalde 

(signada pel secretari de l’ajuntament) així com fotocòpia del DNI de 

l’alcalde i el CIF o certificat de situació censal de l’entitat emès per l’AEAT. 

Per a més informació, accediu a l’enllaç d’instruccions a l’apartat “Les meves 

dades”: 

 

 

Un cop heu indicat les noves dades bancàries cal que remeteu a l’adreça 

soporte.lopd@corpme el  formulari que rebreu en el vostre compte de correu 

amb els canvis sol·licitats juntament amb la documentació necessària perquè 

els registradors comprovin les rectificacions sobre les dades. 

 

Les modificacions no es faran efectives fins que el Centre d’Atenció al Client 

dels Registradors comprovi la documentació. 

 

Com podem baixar-nos les factures? 

En aquest cas, si voleu descarregar-vos les factures us haureu de connectar 

al Registre en línia de la pàgina web dels Registradors i accedir a l’Accés per 

a clients, on haureu d’identificar-vos amb l’usuari i la contrasenya que us 

haurà comunicat l’AOC en el moment d’autoritzar-vos l’ús del servei. 

 

mailto:soporte.lopd@corpme
https://www.registradores.org/registroonline/home.seam


 

 

 

Cal accedir al menú “Registre Propietat”, entreu a “Nota simple d’una finca” i 

després a “Estat del compte”: 

 

 



 

 

Des d’allà tindreu accés a les factures i a l'històric de peticions així com el 

crèdit consumit. Tingueu en compte que la factura que podem baixar-nos 

des de l’apartat “Estat del compte” és un esborrany.  

 



 

 



 

Per evitar duplicació de factures s’han d’evitar les reiteracions de 

peticions. Ara bé, si aquestes es produïssin, o bé hi hagués un desacord 

amb els honoraris detallats a la factura, podeu dirigir-vos a Suport o a 

abonados.propiedad@registradores.org. 

   

Nota important 

Tot i que es produeixi un error en la consulta amb el Registre de la Propietat 

és probable que la resposta a la vostra consulta s’hagi generat 

correctament. Al ser un servei de pagament, és molt important que no 

realitzeu una nova consulta ja que el CORPME us facturarà un doble consum. 

En cas que obtingueu un error, si us plau, obriu una incidència al portal de 

Suport indicant en el missatge que es tracta “d’una incidència en les 

consultes del Registre de la Propietat". 

 

Límit de facturació 

Quan un organisme es dóna d'alta al servei interactiu del Registre de la 

Propietat se li assigna per defecte un límit de facturació de 1.202,02 € 

mensual i per organisme. Aquest límit es reinicialitza cada mes i torna a 0 € 

al començar un nou cicle de facturació.  

 

Per tant, si necessiteu sol·licitar una nota i us quedeu sense crèdit, podeu: 

- Esperar al nou cicle de facturació, o bé 

- Demanar una ampliació del límit de facturació si creieu que us tornarà 

a passar, sense que això representi cap cost addicional; només heu 

d’obrir una petició a Suport.  

 

 

https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/
mailto:abonados.propiedad@registradores.org
https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/
https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/
https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/


 

Modalitats de consulta 

A. Nota simple informativa 

Una nota simple registral és un extracte succint del contingut dels 

assentaments relatius a una finca. Hi consta la identificació de la finca, la 

identitat del titular o titulars dels drets inscrits sobre ella i l’extensió, 

naturalesa i limitacions dels drets. També es faran constar les prohibicions o 

restriccions que afectin als titulars o drets inscrits.  

 

La diferencia respecte a la certificació registral és que la nota simple només 

té valor informatiu; en canvi, la certificació és un document públic que 

posseeix validesa davant els tribunals. En aquest sentit, al final de la nota 

simple s’indica que es tracta d’una informació registral amb "valor purament 

indicatiu, mancant de garantia, doncs la llibertat o gravamen dels béns o 

drets inscrits, només s'acredita, en perjudici de tercer, per certificació del 

Registre (art.225 de la Llei Hipotecària)" 

 

Per obtenir una nota simple informativa hi ha quatre opcions possibles de 

consulta, segons les dades que es coneguin:  

 

 Dades registrals (província, municipi, oficina registral, secció i número 

de finca);  

 Codi IDUFUR dels registradors;  

 Dades del titular (NIF)  

 Altres dades (p.e. si es coneix l’adreça de la finca)  

 

Com a resultat s’obtindrà un PDF amb les notes simples registrals associades 

a les dades d’entrada.  

 



 

Cal tenir en compte que els resultats de les consultes (tant nota simple com 

de localització) caduquen en 45 dies. Passat aquest període ja no es possible 

recuperar els documents.  

 

Dades registrals de la finca.  

En aquesta opció de cerca cal indicar obligatòriament: 

- Finalitat 

- Número d’expedient 

- Província 

- Municipi 

- Registre – secció: Registre que volem consultar. La secció són dos 

dígits, per exemple 2 - 0 

- Finca (número registral de la finca): pot ser alfanumèric; per exemple, 

és habitual trobar 3314L o 3314L.  

 

Camps opcionals: 

- Subfinca: camp destinat a dades registrals homònimes de la finca en 

cas d’existir. Normalment les subfinques es representen amb un 

número o una lletra davant o darrera del número de la finca. p.e. 

subfinca “2-A”, subfinca “2-B” o 3/2568 o 12345N. Té una longitud 

màxima de 6 caràcters.  

- Duplicat. Indica si el número està duplicat (o número de finca bis). Per 

exemple, finca número 3314 duplicat o 3314 bis. Longitud màxima de 

15 caràcters. 

Un exemple: si en un carrer construeixen dos edificis en l’espai del que 

era el número 25, una entrada seria el número 25 i l’altra el 25 

duplicat o bis.  



 

- Dades addicionals. Permet informar dades complementàries que 

facilitin la localització de la informació (tom, llibre, foli, adreça de 

l’immoble). Longitud màxima de 200 caràcters. 

- Observacions: text lliure. Només aplica a la consulta per dades 

registrals. Així, per exemple, és incorrecte fer una consulta per titular 

indicant a les observacions la finca concreta que es vol obtenir. En 

aquest sentit, permet introduir comentaris adreçats al registrador que 

hagi d’emetre la nota simple, per exemple, indicant que només es 

volen rebre les notes de finques de les quals el deutor tingui el 100% 

de la propietat i amb menys càrregues.  

 

 

 

Codi IDUFIR 

Es tracta de l'acrònim de les paraules Identificador Únic de Finca Registral. 

L’assignació dels catorze números que conformen el codi es fa de manera 

automàtica mitjançant una aplicació de gestió d’ús compartit dels diferents 

registres. El codi identifica de manera única i inequívoca una finca registral 



 

dins del territori nacional i té vocació de restar invariable al llarg del temps. 

És el DNI de les finques registrals.  

 

Actualment està sent substituït pel CRU, el Codi Registral Únic. La seva 

funció és la mateixa, identificar una finca registral determinada per facilitar 

la seva identificació i, de forma progressiva, el seu vincle amb la referència 

cadastral. L’objectiu final és establir mecanismes per coordinar el Registre 

de la Propietat i Cadastre amb la finalitat de fer coincidir en la major mesura 

possible la realitat registral i la realitat cadastral. 

 

Totes les dades són obligatòries. 

 

 

 

Dades del titular 

Com que un titular pot tenir associades múltiples notes simples i cada nota 

té un cost associat, és necessari especificar el nombre màxim de notes 

simples a obtenir perquè el servei es factura per a cadascuna de les finques 

per a les quals es retorna resposta. 

 

Tots els camps són obligatoris:  

- NIF del titular NIF/NIE del titular (amb lletra). 



 

- Número màxim de finques la informació de les quals es 

proporcionarà. 

- Tipus de finca (Tots, habitatge, altres) 

- Tipus de dret (Tots, ple dret, altres -ple domini, usdefruit, hipoteca, 

etc.) 

 

 

 

Altres dades 

Aquesta opció de consulta permet cercar una finca de la qual només es 

disposa de la localització (carrer, passatge, etc.) si bé cal conèixer el 

municipi i el Registre de la Propietat al que dirigir-se.  

 

Dades obligatòries:  

- Finalitat 

- Número d’expedient 

- Província 

- Municipi 

- Registre: Registre que volem consultar (codificació registradores) 

- Adreça- carrer: nom del carrer, passatge, lloc, etc. 



 

- Adreça – número: número del carrer. Pot ser alfanumèric; per 

exemple, és habitual trobar Finca 99999-L o Finca 99999/L. 

 

Dades opcionals: 

- Finca – nom  

- Finca - número (camp numèric/alfanumèric): pot ser alfanumèric, 

per exemple, és habitual trobar Finca 99999-L o Finca 99999/L. 

- Titular 

- Dades addicionals que ajudin a la localització de la finca (text 

lliure). Dades per facilitar la localització de la informació (tom, foli, 

etc.) Longitud màxima de 200 caràcters. 

- Dades (registrals) anteriors (text lliure): per exemple, que el nom 

del carrer o el número de la finca ha canviat 

 

Si desconeixeu el Registre de la Propietat en el qual es troba inscrita una 

finca podeu anar al Cercador de Registres que ofereix la web de Registradors 

d’Espanya i que teniu enllaçada des de la part superior de la pàgina de 

consulta: 

 

 

 

 

http://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idVisor=1


 

 

 

 

Resultat de la consulta  

L’accés a la nota simple informativa es farà a través de Via Oberta > 

Consultes pendents/Lots/Historial: 

 

 

 

Nota. Les respostes caduquen en 45 dies. Passat aquest període ja no es 

possible recuperar les notes través de Via Oberta. 



 

 

La nota simple informativa que emet el Registre de la Propietat conté la 

informació següent: 

 

 Nom del registrador de la propietat que ha emès la informació registral 

 Dades del sol·licitant de la informació 

 Finalitat per la qual s’ha sol·licitat la informació 

 Dades de la sol·licitud i dades de seguretat 

(identificador/referència/CSV/emprenta) 

 Dades de la finca: en quin registre està inscrita, municipi, número de 

finca, CRU, referència cadastral 

 Descripció de la finca: naturalesa de la finca (urbana o rústica), on 

està situada físicament (adreça), superfície, llindars, quotes de 

participació respecte els elements comuns en cas de propietat 

horitzontal. 

 Titular/titulars i tant per cent de la plena propietat i com ha adquirit la 

finca. P.e. Donació 

 Si té càrregues registrades o no (hipoteca, embargaments, demandes, 

concurs de creditors, etc.) 

 Darrera inscripció amb indicació del tom, llibre, foli, inscripció i data 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

B. Nota de localització de propietats  

Aquesta modalitat permet obtenir una nota de localització registral a partir 

del NIF del titular. Té com a objectiu facilitar la localització del registre, 

província i municipi on una determinada persona té béns o drets inscrits 

sobre alguna finca o propietat. 

 

Com a resultat s’obtindrà un fitxer PDF amb les notes de localització 

registrals associades a les dades d’entrada. Degut a que un titular pot tenir 

associades múltiples notes de localització i cada nota té un cost associat, és 

necessari especificar el nombre màxim de notes de localització a obtenir. 

 

Nota de localització de propietats 

En aquesta opció de cerca cal indicar obligatòriament: 

- NIF 

- Número màxim de finques 

- Tipus de finca: tots, habitatge, altres 

- Tipus de dret: tots, ple dret, altres 

- Finalitat 

- Número d'expedient 

 



 

 

 

Resultat de la consulta 

L’accés a la nota de localització es farà a través de Via Oberta > Consultes 

pendents/Lots/Historial: 

 

 

 

Nota. Les respostes caduquen en 45 dies. Passat aquest període ja no es 

possible recuperar les notes través de Via Oberta. 

 

La nota de localització de propietats que emet el Registre de la Propietat 

conté la informació següent, segons els paràmetres que s’han indicat a la 

sol·licitud: 

 

 

 Dades del titular sobre el qual es fa la consulta 

 Resultat de la consulta:  



 

- Sí hi ha béns/drets inscrits vigents (es mostraran fins al número 

màxim de finques indicat)  

- No hi ha béns/drets inscrits vigents 

 De les titularitats, el registre, el municipi i la província  



 



 

 



 

Casos d’ús del servei 

- En qualsevol procediment o actuació urbanística de l’ens local on 

calgui conèixer les dades registrals d'una finca, qui n’és el titular o si 

existeixen càrregues o gravàmens sobre la mateixa. 

- Per embargar una propietat. 

- Per verificar les dades relatives a les propietats d’un interessat a rebre 

una ajut o subvenció. 

 


