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CONSELL GENERAL DEL NOTARIAT 

SUBSISTÈNCIA DE PODERS NOTARIALS 

 

Carta de servei 

 

22/09/2022 

 

Descripció del servei 

El Servei de Consulta de Poders Notarials és un servei que s'ofereix a totes 

les Administracions Públiques per a la consulta de subsistència de Poders 

Notarials i d'Administradors. 

Les funcionalitats que ofereix aquest servei incideixen positivament en 

diversos aspectes de la gestió dels procediments administratius davant les 

Administracions Públiques, donat que estalvia la presentació d’un poder 

notarial o còpia compulsada, per actuar per mitjà d’un tercer en qualsevol 

procediment administratiu que una persona física o jurídica és interessada.  

Els avantatges que ofereix l'ús d'aquest servei són: 

• Comprovació permanent i efectiva de la vigència dels poders presentats 

davant l'Administració. 

• Eliminació de la necessitat de l'interessat de la presentació inicial de la 

còpia d'un poder. 

• Eliminació de la necessitat de la compulsa dels poders originals. 

• Obtenció de còpia simple d'un poder a partir del seu CSV (Codi 

Segur/Segur de Verificació). 

 

Cost del servei 

No n’hi ha. 

Com accedir al servei 
 
La consulta de Poders Notarials i d'Administradors és un servei que ofereix el 

Consell General del Notariat en virtut del conveni signat entre a aquest 

organisme i la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques el 23 de maig 

de 2014. 

 
Haureu d’accedir a la tramitació del formulari de Via Oberta a través d’EACAT 

a la següent ruta: Inici > Tràmits > Catàleg > AOC - Sol·licitud de serveis > 

Sol·licitud de serveis Via Oberta. 

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/inici?ensActiu=9821920002
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over?ensActiu=9821920002
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-detall?ensActiu=9821920002&idSrv=218&idSrvCtlg=3195&prestador=
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I sol·licitar autorització pel procediment  que correspongui  del formulari de 
Via Oberta, triant les Dades provinents de l’Administració General de l’Estat-  
Consejo General del Notariado i la modalitat corresponent, justificant 

normativament la necessitat del consum de dades  per un procediment 
administratiu concret. 

Trobareu tota la informació al següent enllaç: document amb el pas a 
pas per emplenar el formulari de sol·licitud dels serveis de Via Oberta. 

 

1. CONSULTA DE SUBSISTÈNCIA DE PODERS NOTARIALS 

 

Aquest servei permet realitzar consultes sobre la subsistència i la revocació 

total o parcial d'un poder notarial.  

 

A. Com realitzar la consulta 

Per realitzar una consulta a aquest servei serà necessari una de les següents 

dades referents a l'apoderament: 

• Codi segur de verificació (CSV) 

• Dades de l'escriptura. 

 

- Mitjançant les dades que identificatives de l'escriptura pública en la 

qual s'atorga:  

 

o Codi de notari  

o Codi de la notaria 

o Nombre de protocol de l'escriptura 

o Nombre BIS de el protocol 

o Data d'autorització de l'escriptura 

 

 

B. Respostes del servei: 

El servei de consulta pot retornar tres possibles respostes: 

• Subsistència del document: En aquest cas, no hi ha constància de 

cap atorgament d’escriptura que hagi afectat la subsistència del 

document presentat.  

 

Important: Si el poder notarial té data d'atorgament posterior al 

5 de juny de 2014 i compta amb un CSV, es podrà emprar el servei 

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2020/11/manual-nou-formulari-vo-26112020.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2020/11/manual-nou-formulari-vo-26112020.pdf
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de consulta de còpia Simple per conèixer la situació detallada de les 

facultats del / dels apoderats. 

 

• Revocació total del document: En aquest cas, consta l'existència 

d'un document en el qual es revoca totalment el contingut del 

document aportat davant l’AAPP i conseqüentment, no serà necessària 

la consulta addicional a la modalitat de còpia Simple. 

 

• Revocació parcial del document: En aquest cas, la consulta 

identifica un o més documents que afecten la subsistència del 

document aportat sense que cap d’ells impliqui un document de 

revocació total. En aquest cas podem trobar-nos amb dos supòsits 

diferents: 

 

o Els documents de revocació es troben registrats a la base 

de dades d’apoderaments: En aquest cas s'haurà de fer servir 

el servei de consulta de còpia simple per obtenir les còpies 

simples de les revocacions parcials que afectin el document 

aportat per l'usuari i, conèixer la situació detallada de les 

facultats dels apoderats. 

 

o Els documents de revocació no es troben registrats a la 

base de dades d'apoderaments: En aquest cas no es disposa 

de les còpies simples electròniques, de manera que el Consell 

General del Notariat al rebre la petició de subsistència remetrà 

de forma automatitzada peticions d'enviament de còpia simple 

als notaris atorgants de les revocacions que han de remetre les 

còpies dins d'un termini de temps a convenir (que no s’especifica 

a la documentació del Ministeri) 

 

Un cop transcorregut aquest temps si es torna a fer la petició al 

servei de subsistència s'obtindrà per cada revocació parcial 1 

CSV, amb el qual s'haurà de consultar el servei de consulta de 

còpia simple per obtenir les còpies simples de les revocacions 

parcials que afectin el document aportat per l'usuari i, conèixer 

la situació detallada de les facultats dels apoderats. 

 

 

C. Limitacions temporals en la resposta del servei: 

A l'Índex Únic Informatitzat només es troben disponibles: 

• Els poders autoritzats amb data posterior a l'01/01/2004. 

 

• Les revocacions autoritzades amb data posterior a 

l'01/10/2010. Per tant, només es disposa de les revocacions de 

poders que han tingut lloc amb data posterior a l'1 d'octubre de 2010. 
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Conseqüentment,  

• Per als poders compresos entre l'1 de gener de 2004 i l'1 d'octubre 

2010, per als que no s'hagi registrat cap revocació posterior a 

octubre de 2010, només es podrà indicar que es tracta d'una 

escriptura d'atorgament de poder, però no la subsistència del 

mateix.  

 

• Si el poder és anterior a 2004 i no té registrada cap revocació, no 

es podrà indicar ni tan sols si és una escriptura d'atorgament de 

poder, ja que no es disposa de la informació d'aquesta al tenir una 

data d'autorització anterior a la posada en marxa de l'Índex Únic 

Informatitzat. 

 

• Per poders amb data posterior a 1 d’octubre de 2010 serà possible 

conèixer la seva subsistència i totes les revocacions parcials o totals 

que ha tingut. 

 

• Per poders amb data anterior a l'1 d'octubre de 2010, únicament 

serà possible conèixer les revocacions parcials o totals de la mateixa 

que hagin tingut lloc amb data posterior a l'1 d'octubre de 2010. 

 

D. Dades que retorna el servei 

Aquest servei proporciona la següent informació: 

1. Dades de l'apoderament. 

• Codi segur de verificació (CSV). 

• Dades de l'escriptura: 

 

o Codi de notari  

o Codi de la notaria 

o Nom del protocol de l'escriptura 

o Nombre BIS de el protocol  

o Data d’autorització de l'escriptura 

 

• Vigència del poder. 

 

2. Dades del protocol. 

 

• Codi segur de verificació (CSV). 

• Codi de notari. 

• Codi de la notaria. 

• Número de protocol de l'escriptura. 

• Número de Bis del protocol. 

• Data d'autorització de l'escriptura. 



5 
 

• Acte jurídic. 

• Dades dels apoderats. 

o Identificador intern de la persona 

o DNI de la persona 

o Nom 

o Primer cognom o raó social  

o Segon cognom 

o Codi de país 

 

• Dades dels poderdants 

o Identificador intern de la persona 

o DNI de la persona 

o Nom 

o Primer cognom o raó social 

o Segon cognom 

o Codi de país 

 

 

A. Com realitzar la consulta 

 

Aquesta modalitat permet consultar les dades en relació a la subsistència 

de poders notarials a partir de la introducció de les dades obligatòries 

següents: 

 

• Tipus de Procediment (Finalitat): En el desplegable, cal triar el tipus 

de procediment autoritzat per al qual es vol consultar la dada. Si no 
apareix el tipus de procediment és perquè no s’ha autoritzat la consulta 

per aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per 
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 

• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu 

en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

Cerca per: Seleccionar un dels següents grups de dades per obtenir la 

resposta: Camps obligatoris d’un dels grups. 

Un cop seleccionat el Grup de cerca s’habilitaran a sota els espais per 

emplenar les dades necessàries segons el grup escollit. 

Grup I: Dades de l’escriptura d’apoderament. En aquest cas serà 

obligatori seleccionar: 

o Codi identificador de notari: Permet valors que compleixen el 

patró [0-9] Normalment consta de 7 dígits numèrics. 
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o Codi identificador de la notaria: Permet valors que 

compleixen el patró [0-9] Normalment consta de 9 dígits 
numèrics. 

o Número de protocol de l’escriptura. 
o Número bis del protocol (opcional) 
o Data d’autorització de l’escriptura (AAA-MM-DD) 

 

Important: Per saber quin és el codi identificador de notari i codi 

identificador de notaria caldrà realitzar prèviament la consulta a la 

modalitat de servei de “Consulta Notaris i Notaries” per a disposar-ne. 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 

 

 

Grup II: CSV de l’escriptura d’apoderament. En aquest cas serà 

obligatori seleccionar: 

o Codi de verificació segur de l’apoderament: Permet valors 

que compleixen el patró [0-9a-zA-Z]. Normalment consta 

de 24 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el del CSV, que és 

el codi que es troba a cada document i és una referència unívoca que 

permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-

ne la seva autenticitat. 
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A continuació teniu un exemple de pantalla de resposta que recull les dades 

que s’han introduït a la consulta. Cal descarregar la versió imprimible per 

obtenir la informació que es sol·licita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte als resultats de la consulta, donat que es poden donar diferents 

casuístiques dels documents consultats, és molt important tenir en compte 

els resultats amb els codis següents: 
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Codi d’Estat 

 

Descripció Quan retorna aquest codi 

003 

 

TRAMITADA Existeix poder notarial 

 

0227 No s’ha pogut donar d'alta per rebre 

notificacions per a aquest poder.  

Hi ha el poder notarial, però el 

servei d'alertes no ha pogut 

donar d'alta la subscripció. En el 

cas de que hi hagi alguna 

modificació en el poder notarial 

consultat. 

10 El document sol·licitat no correspon a 

cap atorgament de poder 

No hi ha cap poder notarial amb 

les dades indicades. 

11 El document consultat correspon a una 

escriptura d'atorgament de poder però 

no se'n pugui consultar la subsistència 

per l'antiguitat del document 

S'ha consultat un poder notarial 

amb data d'autorització 

compresa entre l'1 de gener de 

2004 i l'1 d'octubre de 2010, 

per al qual no es té registrada 

cap revocació, per tant només 

es pot indicar que es tracta 

d'una escriptura d'atorgament 

de poder però no la subsistència 

del mateix. 

 

A l'Índex Únic Informatitzat 

només es troben disponibles els 

poders autoritzats amb data 

posterior a l'01/01/2004 i les 

revocacions autoritzades amb 

data posterior a l'01/10/2010. 

12 El CSV proporcionat no es correspon 

amb cap còpia 

S'ha consultat el poder notarial 

indicant un CSV però hi ha 

registrat cap poder notarial amb 

aquest CSV. 

13 El document consultat pot 

correspondre a una escriptura 

d'atorgament de poder però no se'n 

disposa d'informació en tenir una data 

d'autorització anterior a la posada en 

marxa de l'Índex Únic Informatitzat. 

Es consulta un poder notarial 

anterior al 2004 per al qual no 

hi ha registrada cap revocació. 

 

 

 

Al PDF de la resposta (versió imprimible), hi trobareu les evidències de la 

consulta: sempre s’identificarà qui ha fet la consulta (nom, cognoms, NIF), 

data i hora i el codi de consulta.   

 

La resposta conté diferents dades diferenciades per blocs: 
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BLOC 1  

La resposta conté informació de la vigència del poder per codi: 

1.- Subsistent 

2.- Parcialment revocat 

3.- Totalment revocat 

 

Alhora que conté les dades sobre: 

➢ Protocol 

➢ Identificació del notari 

➢ Dades del notari (NIF, nom i cognoms) 

➢ Identificació de la notaria 

➢ Dades de la notaria (adreça i municipi) 

➢ Número de protocol 

➢ Data d’autorització de l’escriptura (format AAAA-MM-DD) 

 

BLOC 2 

La resposta conté informació sobre les dades del protocol: 

➢ CSV 

➢ Codi Notari 

➢ Notari 

➢ Codi Notaria 

➢ Notaria 

➢ Número de protocol 

➢ Protocol bis 

➢ Data d’autorització 

➢ Acte jurídic 

➢ Descripció de l’acte jurídic 

 

BLOC 3 

La resposta conté informació sobre: 

➢ L’apoderat 

➢ Tipus de document d’identitat per codi: 

 

o 1:NIF/CIF 

o 2: NIE 

o 3: Passaport 

o 4:Menors d’edat sense número identificació 

o 5: Entitat acabada de constituir que li manca NIF 

o 6:Manca d’aportació del NIF o NIF aportat però no vàlid 

o 7: Cònjuge cotitular que no intervé 

o 8: Document d’identificació d’estranger 

o 9: Document de persona jurídica estrangera 
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o 10: Manca d’aportació de NIF o NIE 

o 11:Manca d’aportació de NIF 

o 12: Targeta de residència 

o 15: Document d’identificació diferent o absència de 

document d’identitat 

 

➢ Número de document d’identitat 

➢ Nom 

➢ Primer cognom o raó Social 

➢ Segon cognom 

➢ Codi País, segons la codificació oficial de Països i territoris aprovada 

per OM 9-12-99 

➢ Nacionalitat 

 

BLOC 4 

La resposta conté informació sobre: 

➢ El poderdant 

➢ Codi tipus document identitat (veure Bloc 3) 

➢ Tipus Document d’identitat 

➢ Número de document d’identitat 

➢ Nom 

➢ Cognom/Raó social 

➢ Segons cognom 

➢ Codi País, segons la codificació oficial de Països i territoris aprovada 

per OM 9-12-99 

➢ Nacionalitat 

 

En el següent quadre podeu consultar els codis dels actes jurídics retornats i 

la seva correspondència: 

Codi Acte Jurídic Descripció 

1401 Poder general 

1402 Poder electoral 

1403 Poder per plets 

1404 Substitució de poder per plets 

1405 Altres tipus d’apoderaments 

1406 Revocació d’apoderament o autorització 

1407 Autoritzacions 

1408 Renúncia de l’apoderat 

1409 Escriptura de ratificació o acceptació 

1410 Poder preventiu per al cas d’incapacitat 

1411 Substitució d’altres poders 

1412 Acceptació de càrrecs no societaris 

1413 Revocació de poders per plets 

1414 Poder general mercantil 

1415 Poder de representació tributària 

 

file:///C:/Users/lbadrena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0GJKO6CZ/DOCUMENTACION%20ADICIONAL/Codificacion%20paises%20y%20territorios.pdf
file:///C:/Users/lbadrena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0GJKO6CZ/DOCUMENTACION%20ADICIONAL/Codificacion%20paises%20y%20territorios.pdf
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A continuació teniu un exemple de pantalla de resposta que recull les dades 

de resposta a la consulta: 
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2. CONSULTA DE CÒPIA SIMPLE DE PODERS NOTARIALS 

 

A través d'aquest servei, indicant el CSV (codi segur de verificació) d'un poder 

notarial o d'un document que afecti la subsistència d'un poder notarial, es 

podrà obtenir la còpia simple electrònica que correspon a l'esmentat codi.  

 

A. Com realitzar la consulta 

Aquesta modalitat permet consultar les dades complertes de l’acte jurídic que 

s’obtenen a partir de la còpia simple electrònica d’un poder notarial o d’un 

document que afecti la subsistència d’un poder notarial. 

Per realitzar una consulta a aquest servei serà necessari el codi segur de 

verificació (CSV) d'un poder notarial o d'un document que afecti la 

subsistència d'aquest, sense aquest, no és possible la consulta. 

 

Important: En el cas de no disposar de CSV, prèviament es pot realitzar 

la consulta a la modalitat de “Subsistència de poders notarials” que com ja 

s’ha indicat anteriorment per a aquesta consulta és necessari disposar del 

codi identificador de notari i del codi identificador de notaria.  

Per tant, caldrà realitzar prèviament dues consultes: “Consulta Notaris i 

Notaries” per l’obtenció del codi de notari i notaria i amb aquests codis fer la 

consulta a la modalitat de “Subsistència de poders notarials”, que serà la 

que reportarà el codi CSV, indispensable per a la consulta de la 

modalitat de “Còpia Simple” 

 

 

Les dades obligatòries a emplenar següents: 

 

• Tipus de Procediment (Finalitat): En el desplegable, cal triar el tipus 
de procediment autoritzat per al qual es vol consultar la dada. Si no 

apareix el tipus de procediment és perquè no s’ha autoritzat la consulta 
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per aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per 

a la consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 

• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu 

en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades. 
 

• Codi de verificació segur de l’apoderament (CSV): És el codi que 

es troba a cada document i és una referència unívoca que permet 

accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la 

seva autenticitat. 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 

 

A continuació teniu un exemple de pantalla de resposta que recull les dades 

que s’han introduït a la consulta. Cal descarregar la versió imprimible per 

obtenir la informació que es sol·licita. 
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Respecte als resultats de la consulta, n’hi ha tres: “Tramitada”, “Error 

tècnic””, “El CSV proporcionat no es correspon a cap còpia” 

 

Codi Estat 
 

Descripció Quan retorna aquest codi 

003 
 

TRAMITADA Quan es retornen les dades 
corresponents al CSV 

 

11 Error tècnic (inconsistència de 

dades al determinar la vigència) 

 

12 El CSV proporcionat no es 

correspon a cap còpia 

 

 

 

 

B. Respostes del servei: 

 

Al PDF de la resposta (versió imprimible), en cas de ser el CSV vàlid i vigent, 

en la resposta s'inclourà el PDF de la còpia simple en Base64. 

 

C. Limitacions temporals en la resposta del servei: 

Els poders notarials amb CSV estan vigents des del 5 de juny de 2014. 

 

D. Dades que retorna el servei 

Aquest servei proporciona la següent informació: 

• Dades del protocol. 

 

o Codi segur de verificació (CSV). 

o Codi de notari. 

o Codi de la notaria. 

o Número de protocol de l'escriptura. 

o Número de Bis del protocol. 

o Data d'autorització de l'escriptura. 

o Acte jurídic. 

o Dades dels apoderats: 

 

▪  Identificador intern de la persona / DNI de la persona / 

Nom / Primer cognom o raó social / Segon Cognom / Codi 

de país (segons la codificació oficial de Països i territoris 

aprovada per OM 9-12-99) 

 

file:///C:/Users/lbadrena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0GJKO6CZ/DOCUMENTACION%20ADICIONAL/Codificacion%20paises%20y%20territorios.pdf
file:///C:/Users/lbadrena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0GJKO6CZ/DOCUMENTACION%20ADICIONAL/Codificacion%20paises%20y%20territorios.pdf
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o Dades dels poderdants: 

 

▪ Identificador intern de la persona / DNI de la persona / 

Nom / Primer cognom o raó social / Segon Cognom / Codi 

de país (segons la codificació oficial de Països i territoris 

aprovada per OM 9-12-99) 

 

• Dades de la documentació 

 

o Descripció del document. 

o Nom de l'arxiu original. 

o Mida (KB) de el fitxer original. 

o Document PDF (en Base64). 

o Fitxer signat pel notari (seguint l'estàndard pkcs7). 

 

En el següent quadre podeu consultar els codis dels actes jurídics retornats i 

la seva correspondència: 

 

Codi Acte Jurídic Descripció 

1401 Poder general 

1402 Poder electoral 

1403 Poder per plets 

1404 Substitució de poder per plets 

1405 Altres tipus d’apoderaments 

1406 Revocació d’apoderament o autorització 

1407 Autoritzacions 

1408 Renúncia de l’apoderat 

1409 Escriptura de ratificació o acceptació 

1410 Poder preventiu per al cas d’incapacitat 

1411 Substitució d’altres poders 

1412 Acceptació de càrrecs no societaris 

1413 Revocació de poders per plets 

1414 Poder general mercantil 

1415 Poder de representació tributària 

 

 

3. Consulta de Notaris i Notaries 

Aquest servei proporciona una llista amb la informació relativa amb les dades 

del notari cercat. 

 

A. Com realitzar la consulta: 

Aquesta modalitat permet consultar les dades del notari o notaria a partir de 

la introducció de les dades següents: 
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o Tipus de procediment (Finalitat): Camp Obligatori. En el 

desplegable, s’haurà de triar el tipus de procediment autoritzat per al 
qual es vol consultar la dada. Si no apareix el tipus de procediment és 

perquè no n’està autoritzada la consulta. Haureu de sol·licitar 
l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari 
corresponent. 

 

o Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de 
l’expedient administratiu en base al qual es fa la consulta d’aquestes 
dades. 

 

o Data d’exercici de funcions del Notari: Camp Obligatori. Data 
aproximada en la que el notari consultat va exercir les seves funcions.  

(AAAA-MM-DD) 

o Codi identificador de la Notaria: Camp Opcional. 

 

Existeixen dos criteris de cerca mínima i cal seleccionar un dels dos  

Camps obligatoris següents per obtenir la resposta:  

 

➢ Codi identificador del Notari. 

➢ Primer Cognom del Notari. 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 

 

 

A continuació teniu un exemple de pantalla de resposta que recull les dades 

que s’han introduït a la consulta. Cal descarregar la versió imprimible per 

obtenir la informació que es sol·licita. 
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Respecte als resultats de la consulta, n’hi ha dos: “Tramitada”, “No consta 

cap Notari amb les dades indicades”: 

 

Codi Estat 

 

Descripció Quan retorna aquest codi 

003 
 

TRAMITADA La cerca ha retornat algun 
registre 
 

0233 No consta cap Notari amb les dades 
indicades 

La cerca no ha retornat cap 
registre 

 

 

B. Respostes del servei: 

La informació retornada pel servei serà: 

 

▪ Dades del notari. 

o Codi notari  

o Nom  

o Cognoms 

 

▪ Data inici d’exercici de funcions notaria: AAAA-MM-DD 

▪ Data fi d’exercici de funcions notaria: AAAA-MM-DD 

▪ Dades notaria. 

o Codi notaria 

o Unitat poblacional 

o Dades localització Notaria (adreça, província, municipi, codi postal) 

o Dades Contacte Notaria (telèfon, fax) 
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La pantalla de resposta ofereix la possibilitat d’imprimir el resultat de la 

consulta: 
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4.Consulta de subsistència d'administradors 

 

Aquest servei permet comprovar l'estat del nomenament d'un administrador 

a una societat, si actualment és vigent o bé, si hi ha hagut algun cessament 

o renúncia.  

 

A. Com realitzar la consulta: 

La consulta es realitzarà mitjançant les dades identificatives de l'escriptura 

pública de nomenament i les dades següents: 

 

o Tipus de procediment (Finalitat): Camp Obligatori. En el desplegable, 
s’haurà de triar el tipus de procediment autoritzat per al qual es vol 

consultar la dada. Si no apareix el tipus de procediment és perquè no 
n’està autoritzada la consulta. Haureu de sol·licitar l’autorització per a 

la consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 

o Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de 
l’expedient administratiu en base al qual es fa la consulta d’aquestes 

dades. 

 

o Codi Notari: Camp Obligatori. És el codi identificador del notari. 

 

o Codi Notaria: Camp Obligatori. És el codi identificador de la notaria. 

 

o Número de Protocol: Camp Obligatori. Es tracta del número de 
protocol de l’escriptura. 

 

o Número Bis del Protocol : Camp Opcional. 

 

o Data d'autorització: Camp Obligatori. És la data d’autorització de 

l’escriptura. 

 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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A continuació teniu un exemple de pantalla de resposta que recull les dades 

que s’han introduït a la consulta. Cal descarregar la versió imprimible per 

obtenir la informació que es sol·licita. 
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B. Respostes del servei: 

El servei de consulta pot tornar diferents respostes: 

 

• Protocol inexistent: En aquest cas, es tracta d’un nombre de protocol 

invàlid. 

 

• Protocol no relatiu a una escriptura de nomenament: En aquest cas 

es tracta d’una escriptura amb número de protocol vàlid però que no conté 

cap acte jurídic de nomenament de càrrec. 

 

• Protocol sense dades completes relatives a l’Administració de la 

societat: En aquest cas, és tracta d’una societat on el seu document de 

constitució de societat ha estat signat amb anterioritat a la de recollida 

d’aquesta informació a l’índex únic informatitzat, la qual cosa suposa la 

impossibilitat de donar informació completa de l’estat de la administració de 

la societat. 

 

• Administració sense canvis posteriors: En aquest cas no hi ha 

constància de cap nou document de cessament, renúncia o nou atorgament 

posterior al consultat relacionat amb l’escriptura de constitució de la societat.  

Es proporcionaran a la resposta les dades del nomenament consultat. 

 

• Administració amb canvis posteriors: En aquest cas hi ha constància 

d’un o més nous documents de cessament, renúncia o nou atorgament 

posterior al consultat relacionat amb l’escriptura de constitució de la societat. 

Es proporcionaran a la resposta les dades del nomenament consultat i les 

dades dels documents que apliquen canvis sobre el consultat. 

 

Aquest servei torna la informació que a continuació es detalla: 

 

• Dades dels protocols de constitució. 

▪ Dades dels protocols. 

o Codi del notari. 

o Codi de la notaria. 

o Número de protocol de l’escriptura. 

o Número de Bis del protocol. 

o Data d’autorització de l’escriptura. 

o Dades de les operacions del protocol. 
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- Acte jurídic 

- Descripció de l’acte jurídic 

- Dades dels administradors 

- Dades de la societat 

         ▪ Estat Administració. 

• Dades dels documents relacionats. 

▪ Dades del document. 

o Codi del notari. 

o Codi de la notaria. 

o Número de protocol de l’escriptura. 

o Número de Bis del protocol. 

o Data d’autorització de l’escriptura. 

o Dades de les operacions del document: 

 

- Acte jurídic. 

– Descripció acte jurídic. 

- Dades dels administradors. 

- Dades de la societat. 

 

C. Limitacions temporals en la resposta del servei: 

 

A l’Índex Únic Informatitzat només es recullen les dades relatives a les 

nomenaments de càrrecs (tipus i subjecte) des de l’1 de febrer del 2014. 

 

 

La pantalla de resposta ofereix la possibilitat d’imprimir el resultat de la 

consulta: 
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Respecte als resultats de la consulta, cal indicar que n’hi ha quatre:  

 

“Tramitada”, “No s’ha pogut donar d'alta per rebre notificacions per a aquest 

poder”, ”Protocol sense dades completes relatives a l'Administració de la 

societat”, “Protocol no relatiu a una escriptura de nomenament”.  

 

Es descriuen a continuació les especificacions dels codis corresponents: 

 

 

Codi Estat 

 

Descripció Quan retorna aquest codi 

003 
 

TRAMITADA Existeixen dades 
d’Administradors per un 
poder notarial 

0227 No s’ha pogut donar d'alta per 
rebre notificacions per a aquest 

poder 

Hi ha dades d'administradors 
però el servei d'alertes no ha 

pogut donar d'alta la 
subscripció d'alerta 

5 Protocol sense dades completes 
relatives a l'Administració de la 

societat 

L'escriptura consultada 
correspon a una societat per 

a la qual el seu document de 
constitució de societat ha 
estat signat amb anterioritat 

a la de recollida d'aquesta 
informació a l'índex, cosa 

que impossibilita donar 
informació completa de 
l'estat de l'administració de 

la societat. 

7 Protocol no relatiu a una escriptura 

de nomenament 

L'escriptura consultada té un 

número de protocol vàlid, 
però que no conté cap acte 

jurídic de nomenament de 
càrrec. 

 

 

 

 

Com s’ha indicat, el servei retorna un codi de l’acte jurídic consultat i en la 

següent taula hi trobareu la descripció dels actes jurídics susceptibles de ser 

retornats a la resposta: 
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Codi Acte Jurídic Descripció 
1901 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT CIVIL 

 

1902 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE 
TRANSFORMACIÓ 

1903 CONSTITUCIÓ D'AGRUPACIÓ D'INTERÈS 
URBANÍSTIC, JUNTA DE COMPENSACIÓ O 
DE QUALSEVOL ALTRA ENTITAT PER A UNA 

ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN CURS 
 

1904 AGRUPACIÓ D'INTERÈS ECONÒMIC 1905 
ENTITAT URBANÍSTICA COL·LABORADORA 
 

1905 ENTITAT URBANÍSTICA COL·LABORADORA 

1906 CONSTITUCIÓ DE PARTIT POLÍTIC 
1907 CONSTITUCIÓ DE SINDICAT 
1908 CONSTITUCIÓ D'ASSOCIACIÓ 
1909 CONSTITUCIÓ D'ASSOCIACIÓ PATRONAL 
1910 CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ 
1911 CONSTITUCIÓ D'UN ALTRE TIPUS 

D'ENTITATS NO MERCANTILS 

 
1912 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA 
1913 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA 

LABORAL 
1914 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA 
1915 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA 

LABORAL 

 
1916 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA 

ESPORTIVA 
1917 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA 

NOVA EMPRESA 

 
1918 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA 

NOVA EMPRESA 
1919 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT D'INVERSIÓ 

MOBILIÀRIA DE CAPITAL FIX 

 
1920 CONSTITUCIÓ D'INVERSIÓ MOBILIÀRIA DE 

CAPITAL VARIABLE 
1921 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT 

COMANDITÀRIA PER ACCIONS 
1922 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT DE GARANTIA 

RECIPROCA 
1923 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT REGULAR 

COL·LECTIVA 
1924  

CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT 
COMANDITÀRIA 

1925 CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA 
1926 CONSTITUCIÓ DE MÚTUA 
1927 CONSTITUCIÓ DE MUTUALITAT 
1928 CONSTITUCIÓ DE FONS DE PENSIONS 
1929 CONSTITUCIÓ DE FONS D'INVERSIÓ 

MOBILIÀRIA 
1930 CONSTITUCIÓ DE FONS D'INVERSIÓ EN 

ACTIUS DEL MERCAT MONETARI 
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1931 CONSTITUCIÓ D'ALTRES INSTITUCIONS 

D'INVERSIÓ COL·LECTIVA 

 
1932 AGRUPACIÓ EUROPEA D'INTERÈS 

ECONÒMIC 
1933 LA SOCIETAT ANÒNIMA EUROPEA 

 
1934 ELS PLANS DE PENSIONS 
1935 ELS FONS D'INVERSIÓ O TITULACIÓ 

IMMOBILIÀRIA 
1936 AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB SUBSCRIPCIÓ 
1937 DESEMBOSSAMENT DE DIVIDENDS 

PASSIUS 

 
1938 APORTACIÓ DE BÉNS A SOCIETAT EN 

CONSTITUCIÓ O AUGMENT DE CAPITAL 

 
1939 DETERMINACIÓ DE SUBSCRIPTORS 

1940 REDUCCIÓ DE CAPITAL AMB AMORTITZACIÓ 
D'ACCIONS/PARTICIPACIONS 

1941 DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT MERCANTIL 

 
1942 DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT PER CESSIÓ 

GLOBAL D'ACTIU I PASSIU 
1943 CESSIÓ GLOBAL D'ACTIU I PASSIU EN CAS 

DE DISSOLUCIÓ 

 
1944 DISSOLUCIÓ I EXTINCIÓ D'ENTITATS NO 

MERCANTILS 
1945 ADJUDICACIÓ DE BÉNS ALS SOCIS EN 

LIQUIDACIÓ O REDUCCIÓ DE CAPITAL EN 
SOCIETAT 

 
1946 TRANSFORMACIÓ EN SOCIETAT LIMITADA 
1947 TRANSFORMACIÓ EN SOCIETAT ANÒNIMA 
1948 TRANSFORMACIÓ EN UN ALTRE TIPUS DE 

SOCIETATS 
1949 DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT PER FUSIÓ 
1950 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT PER FUSIÓ 
1951 AUGMENT DE CAPITAL PER FUSIÓ AMB 

SUBSCRIPCIÓ 

 
1952 APORTACIÓ DE BÉNS COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE FUSIÓ 
1953 DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT PER ESCISIÓ 

TOTAL 

 
1954 REDUCCIÓ DE CAPITAL PER ESCISIÓ 

PARCIAL AMB DEVOLUCIÓ D'APORTACIONS 
1955 CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT PER ESCISIÓ 

TOTAL O PARCIAL 
1956 AUGMENT DE CAPITAL PER ESCISIÓ AMB 

SUBSCRIPCIÓ 
1957 1957 APORTACIONS DE BÉNS COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE L'ESCISSIÓ 

 
1958 CONSTITUCIÓ D'ESTABLIMENT MERCANTIL 
1959 TRASLLAT I MODIFICACIÓ DE DOMICILI 

SOCIAL 

 
1960 CANVI DE DENOMINACIÓ 
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1961 ALTRES MODIFICACIONS D'ESTATUTS O DE 

REGULACIÓ DE PERSONA JURÍDICA 
1962 ADAPTACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS 
1963 REDENOMINACIÓ DE CAPITAL O 

CONVERSIÓ D'ACCIONS 
1964 CANVI DE SOCI ÚNIC D'ENTITAT 

UNIPERSONAL 
1965 DECLARACIÓ D'UNIPERSONALITAT 
1966 CESSI DE LA UNIPERSONALITAT 
1967 SEPARACIÓ O EXCLUSIÓ DE SOCI 

 
1968 REACTIVACIÓ DE SOCIETATS 
1969 ALTRES SUPÒSITS D'ACTES RELATIUS A 

ENTITATS JURÍDIQUES 

 
1971 LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETAT 
1972 REPARTIMENT D'ACTIU SOBREVINGUT DE 

SOCIETAT EXTINGIDA 

 
1973 NOMENAMENT DE MEMBRE DE L'ÒRGAN 

D'ADMINISTRACIÓ, CONSELLER DELEGAT I 
LIQUIDADOR 

1974 NOMENAMENT D'AUDITOR 
1975 NOMENAMENT CÀRRECS DELS RESTANTS 

TIPUS DE PERSONES JURÍDIQUES 
1976 CESSI D'ADMINISTRADOR I ALTRES 

CÀRRECS 

 
1977 ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC 

D'ADMINISTRADOR AUDITOR O ALTRES EN 
ESCRIPTURA SEPARADA 

1978 RENÚNCIA DE L'ADMINISTRADOR I ALTRES 

CÀRRECS 
1979 EMISSIÓ D'OBLIGACIONS I ALTRES ACTIUS 

FINANCERS 
1980 AUGMENT DE DOTACIÓ DE FUNDACIÓ 
1981 AUGMENT DE CAPITAL SENSE 

SUBSCRIPCIÓ 

 
1982 AUGMENT DE CAPITAL PER ESCISIÓ SENSE 

SUBSCRIPCIÓ 

 
1983 REDUCCIÓ DE CAPITAL SENSE 

AMORTITZACIÓ 
D'ACCIONS/PARTICIPACIONS 

1984 REDUCCIÓ DE CAPITAL PER ESCISSIÓ 
PARCIAL SENSE DEVOLUCIÓ 
D'APORTACIONS 

1985 CONSTITUCIÓ D'ESTABLIMENT D'ENTITAT 

NO MERCANTIL 
1986 APORTACIÓ A PATRIMONI SOCIAL 
1987 LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETAT 

SENSE IDENTIFICACIÓ DELS SOCIS 

 

 

En aquest enllaç es pot consultar la relació del codis de tots els actes jurídics 

que facilita el Consell General de Notariat. 
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