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general pertanyents a una comunitat de propietaris en 
règim de propietat horitzontal».

A la pàgina xxx, xxx columna, l’apartat sis de l’article 
únic queda substituït pel text següent:

«1. Les unitats familiars o de convivència econòmica 
poden ser beneficiàries de les ajudes econòmiques que 
estableix aquest capítol sempre que els seus ingressos 
anuals nets estiguin en els límits que s’indiquen a conti-
nuació. A efectes del càlcul dels ingressos anuals nets, 
s’han de prendre els dotze mesos anteriors al fet causant 
o, si no, els de l’últim exercici econòmic complet que faci-
liti l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Quan els ingressos anuals nets superin dues vegades i 
mitja les quantitats següents, no hi ha dret a la subvenció:

per a unitats amb un membre o dos: IPREM + 40%.
per a unitats amb tres o quatre membres: IPREM 

+ 80%.
per a unitats amb més de quatre membres: IPREM 

+ 120%.

L’IPREM és l’indicador públic de renda d’efectes múlti-
ples.

Quan els ingressos anuals nets superin l’IPREM incre-
mentat amb els percentatges anteriors (però no en el 
producte de multiplicar la suma per dos i mig), es conce-
dirà fins al 50% de les ajudes que preveu l’article 
següent.

Quan els ingressos anuals nets no superin l’IPREM 
incrementat amb els percentatges anteriors, es concedirà 
fins al 100% de les ajudes que preveu l’article següent.»

A la pàgina xxx, xxx columna, a l’apartat set de l’arti-
cle únic, apartat e) de l’article 17, on diu: «Per danys en 
elements comuns d’una comunitat de propietaris…», ha 
de dir: «Per danys en elements comuns d’ús general 
d’una comunitat de propietaris en règim de propietat 
horitzontal…».

A la pàgina xxx, segona columna, a l’apartat onze de 
l’article únic, apartat 1 de l’article 27, on diu: «Poden ser 
beneficiaris els establiments industrials, comercials i de 
serveis, degudament registrats, en funcionament, i amb 
un nombre d’empleats igual o inferior a cinquanta, que 
hagin patit danys o perjudicis de qualsevol naturalesa…», 
ha de dir: «Poden ser-ne beneficiàries les persones físi-
ques o jurídiques titulars dels establiments industrials, 
comercials i de serveis, degudament registrats a efectes 
fiscals, en funcionament, i amb un nombre d’empleats 
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que es desplega la Llei 20/2005, de 14 de 
novembre, sobre la creació del Registre de 
contractes d’assegurança de cobertura de 
mort. («BOE» 94, de 19-4-2007.)

La Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació 
del Registre de contractes d’assegurança de cobertura de 
mort, crea l’esmentat Registre de naturalesa pública, 
dependent del Ministeri de Justícia, i amb una gestió cen-
tralitzada que es portarà en el Registre general d’actes 
d’última voluntat de la Direcció General dels Registres i 
del Notariat.

La finalitat d’aquest Registre és donar a conèixer si 
una persona que ha mort estava assegurada amb una 
assegurança de cobertura de mort, atès que moltes vega-
des, per desconeixement dels beneficiaris d’aquestes 

assegurances, se’n deixaven de percebre les quantitats 
corresponents i, per tant, es frustrava el cobrament de 
quantitats que legítimament corresponien a determina-
des persones. És per això, per tant, que el Registre que es 
crea té una funció social.

Així mateix, es va considerar que el dit Registre hauria 
d’estar incardinat en el Registre d’actes d’última voluntat, 
que és un Registre únic per a tot el territori nacional. Apro-
fitant d’aquesta manera la seva existència, infraestruc-
tura, i experiència, que es remunta al final del segle XIX, 
amb un resultat pràctic molt positiu.

La incardinació d’aquest Registre en el d’Últimes 
Voluntats la preveu la Llei que el crea. La mort d’una per-
sona és el punt inicial per poder efectuar la consulta al 
Registre, a l’efecte de saber si aquesta persona tenia con-
tractada una determinada assegurança d’aquestes carac-
terístiques.

En aquest sentit, qui fa la consulta ha de presentar el 
certificat de defunció de la persona respecte de la qual es 
vol conèixer la informació, i el Registre ha d’emetre una 
certificació on constin, si s’escau, les assegurances que 
corresponguin. D’aquesta manera, l’interessat pot acudir 
a les companyies asseguradores corresponents per conèi-
xer si és beneficiari o no de l’assegurança.

Amb aquesta finalitat, les entitats asseguradores 
estan obligades a comunicar les dades corresponents a 
aquest Registre, per tal de constar-hi.

Aquest Reial decret regula diversos aspectes que per-
meten l’efectiva posada en marxa del Registre de contrac-
tes d’assegurança de cobertura de mort.

En primer lloc, es preveuen els aspectes relatius a la 
comunicació i l’enviament d’informació per part de les 
entitats asseguradores de les dades dels contractes d’as-
segurances que estiguin en vigor i que estiguin dins de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei. Així, es concreten les dades 
necessàries que s’han d’aportar, els terminis per a les tra-
meses, tant les inicials com les successives, així com els 
procediments telemàtics de la tramesa de la informació, que 
despleguen els corresponents annexos del Reial decret.

D’altra banda, es regulen les qüestions referents al 
procediment de sol·licitud i expedició de certificats pel 
Registre.

També es regulen de manera detallada els drets d’ac-
cés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, en relació amb les dades incloses en el 
Registre.

En relació amb l’aplicació de les normes de protecció 
de dades, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha dife-
renciat, des de la sentència de 5 de juny de 2004, les figu-
res del responsable del fitxer i del responsable del tracta-
ment. El primer és qui decideix la creació del fitxer i la 
seva aplicació, així com la finalitat, contingut i ús; el segon 
és el subjecte al qual s’han imputar les decisions sobre les 
activitats concretes d’un determinat tractament de dades, 
és a dir, sobre una aplicació específica.

En aquest cas, juntament amb la Direcció General dels 
Registres i del Notariat, en la seva condició de responsa-
ble del fitxer, coexisteixen les entitats obligades al submi-
nistrament de la informació al Registre, que han de res-
pondre de la seva exactitud i integritat i davant les quals 
els afectats poden exercir els seus drets de rectificació i 
oposició, atès que el Registre no pot, per si sol, modificar 
les dades a què refereix aquesta sol·licitud, ja que deriva 
directament del vincle contractual que hi ha entre les enti-
tats i els assegurats.

Així mateix, s’estableixen els mecanismes per a la 
tramesa de la informació per part del Registre a la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com 
el tractament de les incidències significatives d’errors i 
deficiències, per tal de donar compliment a l’article 9 de la 
Llei 20/2005, de 14 de novembre.
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En aquest Reial decret es regula i es desplega el man-
dat de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, que obliga als 
notaris que hagin d’autoritzar una escriptura d’adjudica-
ció o partició d’herència que hi incorporin el certificat del 
Registre d’assegurança del causant mort, per afavorir, 
d’aquesta manera, aquest coneixement que pretén la Llei 
de les assegurances que hi ha. Si hi ha alguna assegu-
rança amb cobertura de mort, els notaris han d’advertir 
els interessats de la transcendència jurídica d’aquesta 
qüestió. S’estableix per fer-ho un procediment de sol-
licitud telemàtica per part de notari al Registre, els passos 
a seguir del qual s’especifiquen als annexos del Reial 
decret.

El present Reial decret també preveu el sistema de 
l’autoliquidació de les taxes així com els models de sol-
licitud de certificacions del Registre general d’actes d’úl-
tima voluntat, del Registre Central de Penats i Rebels i del 
Registre de contractes d’assegurances de cobertura de 
mort.

Finalment, el Reial decret incorpora una sèrie d’anne-
xos que fan possible el funcionament del Registre, fona-
mentalment des del punt de vista de la utilització de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació.

D’aquesta manera, el Reial decret desplega de manera 
detallada els aspectes tècnics, procedimentals i jurídics 
necessaris per al funcionament del Registre.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i 
d’Economia i Hisenda, amb l’informe de l’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 23 de març de 2007,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte de la norma.

Aquest Reial decret té per objecte establir les disposi-
cions de desplegament de la Llei 20/2005, de 14 de 
novembre, sobre la creació del Registre de contractes 
d’assegurances de cobertura de mort, que permetin 
l’efectiva posada en marxa i el funcionament del Registre 
de contractes d’assegurança de cobertura de mort.

Article 2. Gestió del Registre de contractes d’assegu-
rança de cobertura de mort.

1. El Registre de contractes d’assegurança de cober-
tura de mort en què s’inscriuen les dades dels contractes 
d’assegurança a què es refereix l’article 4 de la Llei 20/2005, 
de 14 de novembre, es porta sota la dependència del 
Ministeri de Justícia, i la seva gestió centralitzada la du la 
dependència del Registre general d’actes d’última volun-
tat de la Direcció General dels Registres i del Notariat que 
té la condició de responsable del fitxer, a l’efecte del que 
preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.

2. A l’efecte del que preveu l’esmentada Llei orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre, les entitats assegurado-
res són responsables del tractament consistent en la 
comunicació de dades al Registre de contractes d’assegu-
rances de cobertura de mort, i responen directament 
davant dels interessats de les omissions i errors que s’hi 
produeixin, sense perjudici de la responsabilitat adminis-
trativa que els pugui correspondre, en particular en matè-
ria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 3. Inclusió en el Registre de contractes d’assegu-
rances de cobertura de mort, de les assegurances en 
què el beneficiari és una persona jurídica i de les asse-
gurances en què no és possible la identificació dels 
assegurats fins que es produeix la mort.

1. Les assegurances de vida o accidents que estan 
dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 20/2005, de 14 de 
novembre, en què el beneficiari designat és una persona 
jurídica s’han d’incloure en el Registre en les mateixes 
condicions que la resta d’assegurances a les quals és apli-
cable la Llei esmentada.

2. En el cas d’assegurances en què per les seves 
característiques peculiars no sigui possible identificar els 
assegurats fins que se’n produeix la mort, les entitats 
asseguradores han de remetre al Registre les dades a què 
es refereix l’article 6 d’aquest Reial decret així que tinguin 
coneixement de la identitat de l’assegurat. A aquests efec-
tes s’entén que l’entitat asseguradora té coneixement de 
la identitat de l’assegurat quan hagi rebut la declaració de 
sinistre.

S’entenen incloses en aquest supòsit les asseguran-
ces col·lectives en què els assegurats no s’identifiquen 
nominativament sinó de manera general per pertànyer al 
col·lectiu assegurat, conforme al procediment acordat per 
les parts en el contracte d’assegurança.

No tenen la consideració d’assegurances en què no és 
possible la identificació de l’assegurat fins a la seva mort 
els contractes d’assegurances vinculats a targetes de crè-
dit, amb excepció d’aquells en què la condició d’assegu-
rat derivi exclusivament de qualsevol operació abonada 
mitjançant la targeta esmentada.

Article 4. Obligacions dels notaris.

1. De conformitat amb la disposició addicional cin-
quena de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, els notaris 
que siguin requerits per autoritzar actes d’adjudicació o 
partició de béns adquirits per herència, llevat que els inte-
ressats aportin el certificat corresponent del Registre 
objecte d’aquesta norma, ho han de sol·licitar telemàtica-
ment segons el procediment següent:

a) El notari ha de fer la sol·licitud a través del Sis-
tema d’Informació Corporatiu del Consell General del 
Notariat, el qual ha d’estar degudament connectat tele-
màticament amb el Registre de contractes d’asseguran-
ces de cobertura de mort, mitjançant procediments segurs 
i exclusius. El notari ha d’exigir als interessats la presen-
tació del preceptiu certificat de defunció abans de fer la 
sol·licitud i, a aquests efectes, del Registre, una vegada que 
aquesta s’efectuï, s’entén complert el requisit esmentat.

b) La identificació del notari s’ha de fer utilitzant el 
certificat electrònic reconegut, que preveu l’article 108 de 
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

c) El certificat del Registre s’expedeix mitjançant la 
utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, 
i la signatura manuscrita del titular del Registre, o funcio-
nari encarregat que correspongui, hi ha de ser substituïda 
per un codi de verificació o signatura electrònica.

d) Obtingut el certificat del Registre, el notari proce-
deix, sota la seva fe pública, d’acord amb la legislació 
notarial, a traslladar-lo en suport de paper per incorporar-
lo a la corresponent escriptura pública. En els casos en 
què no sigui possible incorporar-lo a la corresponent 
escriptura pública, perquè aquesta no s’ha arribat a ator-
gar, el notari ha de lliurar als interessats el suport de 
paper en què s’hagi traslladat sota la seva fe pública la 
certificació electrònica del Registre.

e) Produïda la meritació de la taxa per la sol·licitud 
del certificat del Registre que preveu la disposició addici-
onal setena de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, el 
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notari ha d’efectuar el càrrec corresponent en el compte 
identificat pel sol·licitant i el correlatiu abonament per a 
l’Administració, i s’ha de generar el justificant acreditatiu 
del seu pagament, qüestions que es poden dur a terme 
pels procediments telemàtics que estableix l’apartat a), 
sense perjudici del seu pagament anticipat a través de la 
institució notarial corresponent. El notari ha d’incorporar 
a l’escriptura el trasllat a suport de paper del certificat 
electrònic de pagament, en cas que hagi estat emès, el 
qual té efectes de carta de pagament.

Quan, per motius tècnics, el pagament només es 
pugui fer de forma presencial, el notari ha d’incorporar a 
l’escriptura la corresponent carta de pagament.

2. La Direcció General dels Registres i del Notariat, 
mitjançant la corresponent instrucció, ha de determinar 
els requisits, les característiques i especificacions tècni-
ques dels procediments segurs i exclusius d’interconne-
xió, l’estructura, el contingut i el format dels missatges 
d’intercanvi i dels certificats telemàtics a què al·ludeix 
l’apartat anterior.

3. A l’efecte del que disposa la disposició addicional 
cinquena de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, el notari, 
en cas que del certificat del Registre es desprengui l’exis-
tència d’alguna assegurança amb cobertura de mort, ha 
de fer les advertències legals corresponents i, en particu-
lar, ha d’informar els interessats del que disposen la 
normativa reguladora del contracte d’assegurança en 
relació amb la designació de beneficiari i, en particular, 
el primer paràgraf de l’article 88 de la Llei 50/1980, de 8 
d’octubre, de contracte d’assegurança, a fi que els inte-
ressats coneguin que l’existència del contracte d’assegu-
rança no pressuposa l’existència de cap dret a favor dels 
hereus ni implica l’obligació d’integrar les prestacions 
que puguin derivar del contracte assegurança en el cabal 
hereditari.

CAPÍTOL II

Obligació d’inscripció i subministrament d’informació

Article 5. Obligació d’inscripció.

1. Les entitats asseguradores que estableixin o hagin 
establert contractes d’assegurances a què es refereix l’ar-
ticle 4 de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, i sempre que 
estiguin en vigor, tenen el deure de comunicar al Registre 
les dades que especifica l’article 6 d’aquest Reial decret, 
amb la periodicitat que estableixen l’article esmentat i la 
disposició transitòria única i mitjançant el procediment 
que recull l’annex I.

2. Les entitats asseguradores han de comunicar al 
Registre, en els termes, amb el contingut i en la forma que 
estableixen l’article 8 d’aquest Reial decret i el seu annex I, 
que la prestació que deriva d’un determinat contracte que 
figura en el Registre ha estat satisfeta.

3. Les entitats asseguradores responen directament 
davant dels interessats de les omissions i els errors en la 
comunicació de dades en el Registre de contractes d’asse-
gurances de cobertura de mort, sense perjudici de la san-
ció administrativa que se’ls pugui imposar.

Article 6. Tramesa de dades per les entitats asseguradores.

1. La comunicació de dades per les entitats assegu-
radores inclou respecte de cada assegurat:

a) Nom i cognoms de la persona assegurada.
b) Número del document nacional d’identitat, 

número d’identificació fiscal o número del document 
acreditatiu d’identitat que en cada cas correspongui.

c) I número del contracte o, si s’escau, referència al 
reglament de prestacions de la mutualitat de previsió 
social i tipus de cobertura.

Tot això d’acord amb les especificacions que contenen 
els annexos I i II.

2. Les entitats asseguradores han de procedir a l’ac-
tualització de dades, i remetre setmanalment informació 
d’altes, modificacions i baixes de contractes, incloent-hi la 
mateixa informació que assenyala l’apartat anterior.

Article 7. Normes comunes a la tramesa de dades i a la 
seva actualització.

1. A l’efecte del que preveu l’article 6, s’entén per 
cessament de la vigència de l’assegurança l’extinció del 
contracte, incloses la rescissió i resolució.

2. S’han d’incloure, en tot cas, les dades relatives als 
assegurats respecte dels quals s’hagi diligenciat la sol-
licitud d’assegurança o s’hagi emès proposició d’assegu-
rança acceptada pel prenedor, i s’hi han de reflectir les 
dates d’efecte i finalització d’un document o de l’altre.

3. En els supòsits de contractes prorrogables o d’im-
pagament de les primes fraccionades, no es pot comuni-
car la baixa del contracte mentre no s’hagi exercit el dret 
a oposar-se a la pròrroga d’aquest contracte, o no hagi 
estat extingit o resolt el contracte, respectivament, en els 
supòsits i amb les formalitats que preveu la Llei 50/1980, 
de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.

Article 8. Informació relativa als contractes les presta-
cions dels quals hagin estat satisfetes.

Per a la cancel·lació de les dades relatives a contractes 
d’assegurança que conté el Registre, les entitats assegu-
radores han de comunicar amb la periodicitat que preveu 
l’article 6 els contractes d’assegurança sobre els quals 
s’hagi satisfet el pagament d’una prestació que hagi 
donat lloc a l’extinció del contracte, i s’ha de considerar 
com a tal, a aquests efectes, el rescat total de l’assegu-
rança de vida.

La comunicació s’ha de fer d’acord amb el procedi-
ment que preveu l’annex I.

Article 9. Procediment telemàtic de tramesa de la infor-
mació.

La tramesa de la informació al Registre s’ha de fer 
mitjançant els procediments, formats i models que conte-
nen els annexos I i II.

El funcionament del Registre s’ha d’ajustar al que 
preveu el Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual 
es regula la utilització de tècniques electròniques, infor-
màtiques i telemàtiques per l’Administració General de 
l’Estat.

Article 10. Millores en els procediments, formats i 
models.

Per resolució de la Direcció General dels Registres i 
del Notariat es pot acordar la realització de millores en els 
procediments, formats i models que recullen els annexos 
d’aquest Reial decret quan estiguin motivades per aven-
ços tecnològics o canvis en la normativa aplicable, amb la 
comunicació prèvia amb antelació suficient a la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions, i en el que no 
s’oposin a la Llei 20/2005, de 14 de novembre, i a les seves 
normes reglamentàries de desplegament.

Aquestes millores les ha de comunicar la Direcció 
General dels Registres i del Notariat amb prou antelació a 
les entitats asseguradores que hagin de subministrar 
informació al Registre.
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CAPÍTOL III

Cancel·lació de dades del Registre

Article 11. Cancel·lació de dades del Registre.

La cancel·lació de les dades dels contractes que figu-
ren en el Registre s’ajusta a les regles següents:

1a L’òrgan encarregat de la gestió del Registre ha de 
cancel·lar les dades relatives als contractes que conté el 
Registre respecte dels quals les entitats asseguradores 
hagin comunicat que s’ha satisfet el pagament d’una 
prestació que dóna lloc a l’extinció del contracte, imme-
diatament després de la recepció de la dita comunicació. 
En conseqüència, les dades dels contractes esmentats 
no han de figurar en el certificat que pugui emetre el 
Registre.

2a En els supòsits en què es produeixi el cessament 
de la vigència d’un contracte inclòs en el Registre, d’acord 
amb el que disposa l’article 7.1, les seves dades s’han de 
mantenir disponibles en el Registre durant cinc anys, 
comptats des de la data en què s’ha produït el cessament 
de la vigència. A aquests efectes, en el certificat que pugui 
emetre el Registre només han de figurar les dades dels 
contractes en què la data de defunció de l’assegurat esti-
gui entre les dates d’inici i cessament de la vigència del 
contracte.

Mentre que l’entitat asseguradora no comuniqui la 
data de cessament de la vigència, als efectes de la infor-
mació a subministrar pel Registre s’entén que el contracte 
segueix en vigor.

3a En els contractes en què no concorrin les circum-
stàncies que preveuen les regles 1 i 2 anteriors, conforme 
al que preveu l’article 6.3 de la Llei, el termini durant el 
qual les seves dades han d’estar disponibles en el Regis-
tre és de cinc anys, comptats a partir del quinzè dia 
següent a la data de defunció.

CAPÍTOL IV

Procediment de sol·licitud i expedició de certificats 
del Registre

Article 12. Sol·licitud de certificat.

1. La sol·licitud de certificat s’ha d’efectuar mitjan-
çant petició per qualsevol persona interessada a obtenir 
informació respecte si una persona que ha mort tenia 
contractada una assegurança per a cas de defunció i l’en-
titat asseguradora amb la qual estigui subscrita. L’interès 
a conèixer aquesta informació es presumeix en qui sol-
licita la certificació del Registre.

La sol·licitud s’ha de fer d’acord amb el model que 
figura a l’annex III.2 d’aquest Reial decret, al qual s’ha 
d’adjuntar el certificat literal de defunció de la persona 
respecte de la qual es vol obtenir el certificat.

2. La sol·licitud de certificat, d’acord amb el que dis-
posa l’article 6.2 de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, 
només es pot presentar una vegada que hagin transcorre-
gut quinze dies hàbils des de la data de defunció de la 
persona respecte de la qual es vol efectuar la consulta. 
L’acreditació d’aquesta circumstància l’ha de fer sol-
licitant, en el moment de presentar la sol·licitud, mitjan-
çant l’aportació del corresponent certificat de defunció.

A l’efecte del que disposa aquest apartat, es presu-
meix que hi ha interès a obtenir el certificat de defunció 
en qui el sol·liciti a fi d’aportar-lo per a l’obtenció de la 
certificació del Registre de contractes d’assegurances de 
cobertura de mort.

En el supòsit de la sol·licitud efectuada pels notaris a 
l’empara del que preveu la disposició addicional cinquena 

de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, cal atenir-se al pro-
cediment que estableixen l’article 4 i l’annex IV d’aquest 
Reial decret.

3. En cas que la sol·licitud no contingui alguna de les 
dades o documents que indica l’apartat anterior, l’encar-
regat del Registre ha de requerir l’interessat perquè, en un 
termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els docu-
ments preceptius, amb la indicació que, si no ha fa, es 
tindrà per desistida la seva sol·licitud.

Article 13. Expedició de certificat pel Registre.

1. En el termini màxim de set dies hàbils des de la 
data de la presentació de la sol·licitud, el Registre ha d’ex-
pedir un certificat en què consti en quins contractes 
vigents la persona que ha mort figurava com a assegu-
rada i amb quina entitat asseguradora estan subscrits. En 
cas que la persona que ha mort no figurés en el Registre 
com a assegurada en cap contracte, aquest aspecte es 
farà constar en el certificat que s’emeti.

2. Si després de l’emissió d’un certificat i durant el 
termini màxim de tres mesos el Registre té coneixement 
de noves dades que no constaven en l’emès, s’emetrà 
d’ofici un nou certificat rectificatiu que anul·li i substi tueixi 
els anteriors que s’hagin pogut emetre i en el qual s’ha de 
fer constar expressament la rectificació.

3. Els certificats s’han d’estendre en els models que 
conté l’annex III.

4. En els certificats expedits no han d’aparèixer les 
dades dels contractes que no continguin el document 
identificatiu de l’assegurat.

CAPÍTOL V

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Article 14. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel-
lació i oposició.

Els assegurats poden exercir davant la Direcció Gene-
ral dels Registres i del Notariat els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició que preveu la Llei orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre, en relació amb les seves 
dades incloses en el Registre.

L’exercici d’aquests drets es pot efectuar en qualsevol 
moment, i és completament diferent del dret de tercers a 
obtenir certificació del contingut del Registre, que pre-
veuen els articles 6 de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, 
i 11 d’aquest Reial decret.

Els requisits per a l’exercici dels drets són els que 
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i les 
seves normes de desplegament.

Article 15. Dret d’accés de l’assegurat a les seves prò-
pies dades.

Quan l’assegurat exerceixi el dret d’accés, prèvia acre-
ditació de la seva identitat, se li han de facilitar en el ter-
mini d’un mes, a comptar de la presentació de la sol-
licitud, totes les dades que es refereixin a ell i que constin 
en el Registre, amb el desglossament a què refereix l’arti-
cle 5.2 de la Llei 20/2005, de 14 de novembre.

Article 16. Drets de rectificació i cancel·lació.

1. En cas que les dades del Registre siguin inexac-
tes, incorrectes, inadequades o excessives, l’assegurat 
pot exercir els drets de rectificació i cancel·lació que pre-
veu l’article 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre.
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Els drets esmentats s’han d’exercir davant l’entitat 
asseguradora corresponent, en la seva condició de res-
ponsable del tractament, aportant la documentació acre-
ditativa de la rectificació o cancel·lació sol·licitada.

2. En virtut de l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, el responsable del tractament ha de 
notificar la rectificació o cancel·lació efectuada a la Direc-
ció General dels Registres i el Notariat. Aquesta comuni-
cació s’ha de fer segons el procediment que estableix a 
aquest afecte l’annex I.1.

Si els interessats pretenen exercir el seu dret davant el 
Registre mateix, aquest els ha de facilitar les dades iden-
tificatives de l’entitat asseguradora corresponent, a fi que 
puguin exercir el seu dret davant de la mateixa entitat.

3. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de 
comunicar a la Direcció General dels Registres i del Nota-
riat els procediments de tutela dels drets de rectificació i 
cancel·lació en relació amb el Registre, a fi que es faci 
constar en el Registre l’existència del procediment.

El certificat expedit pel Registre no inclou les dades 
respecte de les quals s’estigui tramitant el procediment a 
què es refereix el paràgraf anterior, sense perjudici que 
s’inclogui, si s’escau, en el certificat rectificatiu que pre-
veu l’apartat 2 de l’article 13 d’aquest Reial decret.

Així mateix, l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades ha de comunicar a la Direcció General dels Regis-
tres i del Notariat les resolucions dictades en els procedi-
ments a què es refereix el paràgraf anterior.

CAPÍTOL VI

Comunicació d’incidències a la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions

Article 17. Comunicació d’incidències a la Direcció Gene-
ral d’Assegurances i Fons de Pensions.

A l’efecte del que disposa l’article 9.1 de la Llei 20/2005, 
de 14 de novembre, l’òrgan encarregat de la gestió del 
Registre ha de remetre setmanalment a la Direcció Gene-
ral d’Assegurances i Fons de Pensions, mitjançant els 
procediments que recull l’annex I, una relació de les inci-
dències significatives que es puguin produir en el compli-
ment d’aquesta obligació, segons el format que descriu 
l’apartat 3 de l’annex II.

Es consideren incidències significatives les deficièn-
cies i errors en la tramesa de la informació per part de 
l’entitat asseguradora previstos a l’annex, sempre que no 
hagin estat esmenats o corregits d’acord amb el que indi-
quen els annexos esmentats.

CAPÍTOL VII

Liquidació de la taxa per expedició del certificat del Regis-
tre de contractes d’assegurances de cobertura de mort

Article 18. Forma de liquidació de la taxa per expedició 
del certificat del Registre.

La taxa per expedir el certificat del Registre de con-
tractes d’assegurances de cobertura de mort a instància 
dels interessats, creada per de la disposició addicional 
setena de la Llei 20/2005, de 14 de novembre, l’ha d’auto-
liquidar el subjecte passiu. L’ingrés s’ha d’efectuar en els 
termes que preveu l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda de 4 de juny de 1998, modificada per l’Ordre d’11 
de desembre de 2001, i s’ha de fer servir el model 790 
d’ingrés que figura a l’annex V del present Reial decret.

Disposició transitòria única. Càrrega inicial de dades.

1. Amb caràcter previ a la primera tramesa de dades, 
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la 
publicació d’aquest Reial decret i en els termes que pre-
veu l’apartat cinquè de l’annex I, les companyies assegu-
rades han de remetre a la Direcció General dels Registres 
i del Notariat les dades identificatives de les persones 
autoritzades per a la tramesa d’informació al Registre.

2. La primera tramesa de dades, corresponents a la 
nova producció d’assegurances de vida o accidents no vin-
culats a targetes de crèdit establerts des del 15 de maig de 
2006, s’ha d’efectuar en el termini màxim de 45 dies natu-
rals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest 
Reial decret, seguint el procediment que descriu l’annex I.

3. La tramesa de dades corresponents a la cartera 
d’assegurances de vida o accidents no vinculats a targe-
tes de crèdit existents el 15 de maig de 2006 s’ha de fer no 
més tard del 15 de maig de 2007, seguint el procediment 
que descriu l’annex I.

4. La tramesa de dades corresponents a contractes 
d’assegurances de vida o accidents vinculats a targetes 
de crèdit s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un any des 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, seguint el pro-
cediment que descriu l’annex I.

Disposició final primera. Modificació del Decret 1034/1959, 
de 18 de juny, pel qual es convalida i regula l’exacció de 
les taxes administratives del Ministeri de Justícia.

El Decret 1034/1959, de 18 de juny, pel qual es convalida 
i regula l’exacció de les taxes administratives del Ministeri 
de Justícia queda modificat de la manera següent:

U. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Liquidació i recaptació.

Les taxes per l’expedició a instància dels interes-
sats del certificat del Registre Central de Penats i 
Rebels i del certificat del Registre General d’Actes 
d’Última Voluntat les ha d’autoliquidar el subjecte 
passiu. L’ingrés s’ha d’efectuar en els termes que 
preveu l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 
de 4 de juny de 1998, modificada per Ordre d’11 de 
desembre de 2001, i s’ha d’utilitzar el model 790 
d’ingrés que figura a l’annex V del Reial decret pel 
qual es desplega la Llei 20/2005, de 14 de novembre, 
sobre la creació del Registre de contractes d’assegu-
rança de cobertura de mort.

La sol·licitud d’expedició dels certificats s’ha de 
fer utilitzant l’exemplar per a l’Administració, de l’es-
mentat document validat d’ingrés 790.»

Dos. Se suprimeix l’article 9.

Disposició final segona. Actualització dels annexos.

Els annexos d’aquest Reial decret s’actualitzen mitjan-
çant una ordre del ministre de Justícia.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap de dos 
mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
tret de la disposició transitòria única, que entra en vigor 
l’endemà de la publicació.

Madrid, 23 de març de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEXOS

ANNEX I

Procediments

1. Procediment general de remissió de la informació 
al Registre

La inscripció, modificació i baixa de les dades dels 
assegurats s’ha de dur a terme per mitjà de procediments 
telemàtics a través de l’aplicació informàtica desenvolu-
pada per a la gestió del Registre.

L’intercanvi d’informació entre les empreses assegu-
radores i l’aplicació gestora del Registre ha de seguir els 
esquemes que defineix l’annex II.

Tenint en compte que pot haver-hi empreses que no 
puguin implementar la solució tecnològica de l’annex 
II.1, es disposa d’un accés a l’aplicació en https://
mjusticia.es/RESEVIAseguradoras, a través del qual es 
poden adjuntar els documents corresponents, deguda-
ment signats i amb el format que exigeix el present Reial 
decret.

Per tal de garantir l’autenticitat i la integritat de les 
dades transmeses s’han de fer servir mecanismes de 
signatura digital basats en certificats x.509 v3 o en la 
tecnologia que la substitueixi i que es comuniqui a les 
empreses.

La signatura digital s’ha de fer mitjançant algoritme 
de signatura SHA1 amb RSA, en format PKCS#7 (CMS 
Criptographic Message Syntax) i codificat en BASE64, o 
en la tecnologia que la substitueixi i que es comuniqui a 
les empreses.

Per tal de garantir la confidencialitat de les dades 
durant la transmissió s’han d’utilitzar protocols de trans-
port segurs.

Aquestes trameses de dades s’han de fer amb perio-
dicitat setmanal i han d’incloure altes, modificacions i 
baixes dels contractes esdevingudes des de l’última 
transmissió vàlida.

Cada entitat asseguradora ha de procurar fer les tra-
meses de dades sempre el mateix dia de la setmana.

2. Procediment particular per a la càrrega de la cartera 
de contractes i contractes vinculats a targetes de crèdit

Tenint en compte el gran volum de dades que s’han de  
transmetre al sistema, s’estableixen dos mitjans alterna-
tius d’enviament:

1) Mitjançant el procediment general, limitant la 
mida de les transmissions de dades:

Per aquesta via telemàtica s’han d’efectuar les trans-
missions de dades d’acord amb el procediment general, 
però establint-hi un límit d’1 MB, per tant, les empreses 
asseguradores necessiten fragmentar el missatge total a 
transmetre.

Per raons operatives i a l’efecte d’evitar enviaments 
massius de dades en la terminació dels terminis, les enti-
tats asseguradores els han de portar a terme, si no ho han 
fet abans, en relació amb els corresponents a la cartera de 
contractes, al llarg del termini dels dos mesos anteriors 
al 15 de maig de 2007.

Per raons operatives i a l’efecte d’evitar enviaments 
massius de dades en la terminació dels terminis, les enti-
tats asseguradores els han de portar a terme, si no lo han 
fet abans, en relació amb els corresponents als contractes 
vinculats a targetes de crèdit, al llarg dels dos mesos 
finals del termini que estableix l’apartat 4 de la disposició 
transitòria única d’aquest Reial decret.

2) Mitjançant l’enviament de la informació en CD o 
DVD:

Aquesta via de tramesa de dades implica el registre de 
l’esmentat suport òptic en el Registre general del Minis-
teri de Justícia situat al carrer San Bernardo, número 45, 
amb entrada pel carrer Manzana, número 2, acompanyat 
d’un escrit adreçat al director de la Divisió d’Informàtica i 
Tecnologies de la Informació.

Com a justificant de recepció es rep una còpia sege-
llada de l’escrit esmentat.

La informació que conté el suport esmentat segueix 
els esquemes d’intercanvi de dades detallats a l’annex II 
per al procediment general.

El suport utilitzat ha de garantir l’autenticitat i la inte-
gritat de les dades, per tant, la informació, corresponents 
a la cartera de contractes o contractes vinculats a targetes 
de crèdit, ha d’estar signada amb el certificat de persona 
física x.509 v3, o en la tecnologia que la substitueixi i que 
es comuniqui a les empreses.

La signatura digital s’ha de fer mitjançant algoritme 
de signatura SHA1 amb RSA, en format PKCS#7 (CMS 
Criptographic Message Syntax) i codificat en BASE64.

Per raons operatives i a l’efecte d’evitar enviaments 
massius de dades en la terminació dels terminis, les enti-
tats asseguradores els han de portar a terme, en relació 
amb els corresponents a la cartera de contractes, al llarg 
del termini dels dos mesos anteriors al 15 de maig 
de 2007.

Per raons operatives i a l’efecte d’evitar enviaments 
massius de dades en la terminació dels terminis, les enti-
tats asseguradores els han de portar a terme, en relació 
amb els corresponents als contractes vinculats a targetes 
de crèdit, al llarg del termini dels dos mesos finals del 
termini que estableix l’apartat 4 de la disposició transitò-
ria única d’aquest Reial decret.

En cas de corrupció del contingut del suport magnètic, 
la Divisió d’Informàtica i Tecnologies de la Informació ho 
ha de posar en coneixement de la companyia correspo-
nent que ha d’esmenar-lo sempre dins el termini que 
estableixen els paràgrafs anteriors.

3. Procediment de tramesa d’informació a la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions

El Registre ha d’enviar un informe a la Direcció Gene-
ral d’Assegurances i Fons de Pensions (d’ara endavant, 
DGSyFP), per mitjans telemàtics amb periodicitat setma-
nal. Aquest informe ha de contenir la relació d’empreses 
asseguradores que hagin subministrat informació al 
Registre i les possibles incidències que s’hagin pogut pro-
duir en el procés de tramesa de dades al Registre des de 
l’informe anterior.

La informació transmesa ha de seguir l’esquema que 
detalla l’annex II.

Per tal de garantir l’autenticitat i la integritat de les 
dades transmeses s’han de fer servir mecanismes de sig-
natura digital basats en certificats x.509 v3 o en la tecno-
logia que la substitueixi i que es comuniqui a la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions.

La signatura digital s’ha d’efectuar mitjançant algo-
ritme de signatura SHA1 amb RSA, en format PKCS#7 
(CMS Criptographic Message Syntax) i codificat en 
BASE64, o en la tecnologia que la substitueixi i que es 
comuniqui a la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions.

4. Procediment d’inscripció, modificació i baixa de les 
dades de les empreses asseguradores en el Registre

Per a les entitats inscrites en el Registre administratiu 
d’entitats asseguradores, que preveu l’article 74 del text 
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les asseguran-
ces privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, 
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de 29 d’octubre, la DGSyFP ha d’enviar a la Direcció 
General dels Registres i del Notariat (d’ara endavant, 
DGRN), un llistat amb les dades de les entitats assegura-
dores que estiguin obligades a donar compliment a la 
Llei 20/2005, de 14 de novembre.

La DGSyFP ha de comunicar, mitjançant un escrit 
adreçat al cap de servei del Registre General d’Actes d’Úl-
tima Voluntat, les dades de les noves incorporacions, 
modificacions i baixes d’entitats asseguradores que hagin 
de complir les obligacions de la Llei, a fi de mantenir actu-
alitzada la llista d’entitats que han de remetre dades al 
Registre de contractes d’assegurança amb cobertura de 
mort, durant tota la vida d’aquest Registre.

5. Procediment d’inscripció, modificació i baixa de les 
dades de les persones autoritzades a remetre informació 

al Registre

Les empreses asseguradores que hagin de donar 
compliment a la Llei han de comunicar a la DGRyN, el 

nom, cognoms, NIF, camp Asunto (Subject) del certificat 
de persona física X.509 i claus administratives en el 
Registre de la DGSyFP de les empreses que representen, 
de les persones que estiguin autoritzades a entrar en el 
sistema i/o signar els enviaments, especificant el tipus 
d’autorització, a través de comunicació postal o presen-
cial, mitjançant un escrit adreçat al Registre General d’Ac-
tes d’Última Voluntat de la DGRyN, i n’han de rebre com a 
justificant de recepció una còpia segellada.

Les empreses que utilitzin tecnologia web service per 
remetre dades al Registre, també han de comunicar el 
camp Asunto (Subject) del certificat del servidor X.509 v.3 
que estableixi la connexió.

Les empreses asseguradores també han de mantenir 
actualitzada la llista de persones i servidors autoritzats, i 
comunicar de la mateixa manera i de forma immediata 
qualsevol canvi en aquestes dades durant tota la vida del 
Registre. 
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ANNEX II

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI WEB DE REMISSIÓ DE DADES AL REGISTRE PER LES 
ASSEGURADORES 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:impl="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es" 
xmlns:intf="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsi="http://ws-
i.org/profiles/basic/1.1/xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es"> 
 <wsdl:types> 
  <xsd:schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xsd:complexType name="ResultadoType"> 
        <xsd:annotation> 
            <xsd:documentation>Tipus per al missatge de resposta</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="Recibido" type="xsd:boolean"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Indica si s'ha rebut el fitxer 
correctament</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Procesado" type="xsd:boolean"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Indica si s'ha processat en línia el fitxer o 
si es processarà per lots (segons la mida) </xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="CodigoError" type="xsd:int"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Codi d'error de resposta. 0 si no hi ha 
error</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element minOccurs="0" name="DescripcionError" type="xsd:string"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Descripció de l'error de 
resposta</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:element> 

TRAMESA
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        </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 

  </xsd:schema> 
 </wsdl:types> 

   <wsdl:message name="receiveRequest"> 
      <wsdl:part name="claveAseguradora" type="xsd:string"> 
       <wsdl:documentation>Clau identificativa de l'asseguradora que fa 
l'enviament</wsdl:documentation> 
      </wsdl:part> 
      <wsdl:part name="nombreFichero" type="xsd:string"> 
       <wsdl:documentation>Nom del fitxer que s'envia.</wsdl:documentation> 
      </wsdl:part> 
      <wsdl:part name="ficheroAseguradora" type="xsd:hexBinary"> 
       <wsdl:documentation>Annex tipus octet-stream amb el fitxer a processar, 
preferentment en format zip</wsdl:documentation> 
      </wsdl:part> 
      <wsdl:part name="firmaPKCS7" type="xsd:string"> 
       <wsdl:documentation>Signatura del contingut del fitxer (valor del paràmetre: 
ficheroAseguradora) en format PKCS7.</wsdl:documentation> 
      </wsdl:part> 
   </wsdl:message> 

   <wsdl:message name="receiveResponse"> 
      <wsdl:part name="receiveReturn" type="impl:ResultadoType"/> 
   </wsdl:message> 

   <wsdl:portType name="FileReceiver"> 
      <wsdl:operation name="receive"> 
  <wsdl:input message="impl:receiveRequest" name="receiveRequest"/> 
  <wsdl:output message="impl:receiveResponse" name="receiveResponse"/> 
      </wsdl:operation> 
   </wsdl:portType> 

   <wsdl:binding name="FileReceiverSoapBinding" type="impl:FileReceiver"> 
      <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
      <wsdl:operation name="receive"> 
         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
          <wsdl:input name="receiveRequest"> 
   <mime:part> 
          <wsdlsoap:body parts="claveAseguradora" use="encoded"/> 
          <wsdlsoap:body parts="nombreFichero" use="encoded"/> 
          <wsdlsoap:body parts="firmaPKCS7" use="encoded"/> 
   </mime:part> 
   <mime:multipartRelated> 
    <mime:part> 
     <mime:content part="ficheroAseguradora" 
type="application/octet-stream"/> 
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    </mime:part> 
   </mime:multipartRelated> 
    </wsdl:input> 
         <wsdl:output name="receiveResponse"> 
            <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://rscf.mjusticia.es" usi="encoded"/> 
         </wsdl:output> 
      </wsdl:operation> 
   </wsdl:binding> 

   <wsdl:service name="FileReceiverService"> 
      <wsdl:port binding="impl:FileReceiverSoapBinding" name="FileReceiver"> 
         <wsdlsoap:address 
location="https://mjusticia.es/RESEVIAseguradoras/services/FileReceiver"/> 
      </wsdl:port> 
   </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

2. ESQUEMES DE DOCUMENTS XML D'INTERCANVI DE DADES AMB 
ASSEGURADORES 

a. Aseguradora.xsd 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes" 
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
   xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"> 
    
  <xsd:include schemaLocation="ReseviData.xsd"/> 
    
  <xsd:element name="comunicacionEntidad"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="A1:identificacionFichero"/> 
        <xsd:element ref="A1:entidadAseguradora"/> 
        <xsd:element ref="A1:movimientos" minOccurs="0"/> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <!-- Elements que identifiquen un fitxer d'enviament --> 
  <xsd:element name="identificacionFichero"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="A1:tipoDeEnvio"/> 
        <xsd:element ref="A1:descripcion" minOccurs="0"/> 
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        <xsd:element ref="A1:fechaInicioPeriodo"/> 
        <xsd:element ref="A1:fechaFinPeriodo"/> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="tipoDeEnvio" type="A1:tipoEnvio_Type"/> 
  <xsd:element name="descripcion" type="A1:descripcion_Type"/> 
  <xsd:element name="fechaInicioPeriodo" type="xsd:date"/> 
  <xsd:element name="fechaFinPeriodo" type="xsd:date"/> 

  <!-- Elements que identifiquen una asseguradora; tots són obligatoris excepte la província i el 
número de fax -->       
  <xsd:element name="entidadAseguradora"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="A1:claveAdministrativa"/> 
        <xsd:element ref="A1:CIF"/> 
        <xsd:element ref="A1:denominacionSocial"/> 
        <xsd:element ref="A1:domicilioSocial"/> 
        <xsd:element ref="A1:poblacion" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:provincia" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:codigoPostal" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:pais" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:numFax" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:correoElectronico" minOccurs="0"/> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="claveAdministrativa" type="A1:ClaveAdm_Type"/> 
  <xsd:element name="CIF" type="A1:CIF_Type"/>   
  <xsd:element name="denominacionSocial" type="A1:denomSocial_Type"/> 
  <xsd:element name="domicilioSocial" type="A1:domicSocial_Type"/>   
  <xsd:element name="poblacion" type="A1:poblacion_Type"/> 
  <xsd:element name="provincia" type="A1:provincia_Type"/> 
  <xsd:element name="codigoPostal" type="A1:cp_Type"/> 
  <xsd:element name="pais" type="A1:pais_Type"/> 
  <xsd:element name="numFax" type="A1:numFax_Type"/> 
  <xsd:element name="correoElectronico" type="A1:mail_Type"/> 

  <!-- Elements que identifiquen els moviments (contractes) enviats per l'asseguradora --> 
  <xsd:element name="movimientos"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" ref="A1:movimiento"/> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 
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  <xsd:element name="movimiento"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="A1:tipoSeguro"/> 
        <xsd:element ref="A1:tipoAsegurado"/> 
        <xsd:element ref="A1:tipoAsiento"/> 
        <xsd:element ref="A1:referenciaContrato"/> 
        <xsd:element ref="A1:tipoCobertura" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:nombreAsegurado"/> 
        <xsd:element ref="A1:apellidoAsegurado1"/> 
        <xsd:element ref="A1:apellidoAsegurado2" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:tipoDocumento"/> 
        <xsd:element ref="A1:inicioCobertura"/> 
        <xsd:element ref="A1:finCobertura" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element ref="A1:txtIncidencia" minOccurs="0"/> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="tipoSeguro" type="A1:seguro_Type"/> 
  <xsd:element name="tipoAsegurado" type="A1:asegurado_Type"/> 
  <xsd:element name="tipoAsiento" type="A1:asiento_Type"/> 
  <xsd:element name="referenciaContrato" type="A1:referenciaContrato_Type"/> 
  <xsd:element name="tipoCobertura" type="A1:cobertura_Type"/> 
  <xsd:element name="nombreAsegurado" type="A1:string50_Type"/> 
  <xsd:element name="apellidoAsegurado1" type="A1:string50_Type"/> 
  <xsd:element name="apellidoAsegurado2" type="A1:string50_Type"/> 
  <xsd:element name="inicioCobertura" type="xsd:date"/> 
  <xsd:element name="finCobertura" type="xsd:date"/> 
  <xsd:element name="txtIncidencia" type="xsd:string" nillable="true"/> 

  <xsd:element name="tipoDocumento"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element ref="A1:NIF"/> 
    <xsd:element ref="A1:Pasaporte"/> 
    <xsd:element ref="A1:TarjetaResidencia"/> 
    <xsd:element ref="A1:Desconocido"/> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:complexType>   
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="NIF" type="A1:NIF_Type"/> 
  <xsd:element name="Pasaporte" type="xsd:string"/> 
  <xsd:element name="TarjetaResidencia" type="A1:TarjetaResidencia_Type"/> 
  <xsd:element name="Desconocido" type="xsd:string" nillable="true"/> 

</xsd:schema> 
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b. ReseviData.xsd 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes" 
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes">  

  <!--  Tipus d'enviament que es poden rebre de les asseguradores. Es correspon amb les dades 
donades d'alta a la  
    taula ENUM_TIPOS_ENVIO. --> 
  <xsd:simpleType name="tipoEnvio_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="Primer envio Nueva Produccion Resto Seguros"/> 
    <xsd:enumeration value="Primer envio Cartera Resto Seguros"/> 
    <xsd:enumeration value="Primer envio Nueva Produccion Seguros ligados a 
Tarjetas de Credito"/> 
    <xsd:enumeration value="Envio Periodico"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Descripció del tipus d'enviament; permet un màxim de 80 caràcters. --> 
  <xsd:simpleType name="descripcion_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="80"/> 
   </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Clau administrativa de l'asseguradora; ha de tenir almenys un caràcter i 4 dígits. --> 
  <xsd:simpleType name="ClaveAdm_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="5"/> 
    <xsd:maxLength value="5"/> 
    <xsd:pattern value="[a-zA-Z]{1}[0-9]{4}"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- CIF de l'asseguradora; cadena amb una longitud màxima de 9, compost per: 
    - una lletra que indica el tipus de l'organització:  
     A: Societat anònima 
     B: Societat de responsabilitat limitada 
     C: Societat col·lectiva 
     D: Societat comanditària 
     E: Comunitat de béns 
     F: Societat cooperativa 
     G: Associacions i altres tipus no definits 
     H: Comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal 
     K: Format antic 
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     L: Format antic 
     M: Format antic 
     N: entitats no residents 
     P: corporació local 
     Q: organisme autònom estatal o no, i assimilats, congregacions  
i institucions religioses 
     S: òrgans de l'Administració de l'Estat i comunitats autònomes 
    - set dígits 
    - un dígit de control que pot ser un número o una lletra. --> 
  <xsd:simpleType name="CIF_Type">  
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="9"/> 
    <xsd:pattern value="[a-ha-Hk-nK-NpPqQsS]{1}[0-9]{7}[a-zA-Z0-9]{1}"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Denominació social de l'asseguradora; ha de tenir almenys un caràcter i un màxim  
de 40. --> 
  <xsd:simpleType name="denomSocial_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="1"/> 
    <xsd:maxLength value="140"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Domicili social de l'asseguradora; ha de tenir almenys un caràcter i un màxim de 80. --> 
  <xsd:simpleType name="domicSocial_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="1"/> 
    <xsd:maxLength value="120"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Població; ha de tenir almenys un caràcter i un màxim de 30. -->   
  <xsd:simpleType name="poblacion_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="1"/>    
    <xsd:maxLength value="30"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Província; ha de tenir un màxim de 25 caràcters. -->   
  <xsd:simpleType name="provincia_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="25"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
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  <!-- Codi postal; cadena de 5 números. --> 
  <xsd:simpleType name="cp_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:pattern value="\d{5}"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- País; ha de tenir almenys un caràcter i un màxim de 15. --> 
  <xsd:simpleType name="pais_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="1"/> 
    <xsd:maxLength value="15"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Número de fax; ha de tenir un màxim de 15 caràcters. --> 
  <xsd:simpleType name="numFax_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="15"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Correu electrònic; ha de tenir un màxim de 80 caràcters. --> 
  <xsd:simpleType name="mail_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="80"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Tipus d'assegurança. --> 
  <xsd:simpleType name="seguro_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="Seguros ligados a tarjetas de crédito"/> 
    <xsd:enumeration value="Resto seguros"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Tipus d'assegurat. --> 
  <xsd:simpleType name="asegurado_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="nominado"/> 
    <xsd:enumeration value="innominado"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Tipus d’assentament: donar d'alta, modificar o cancel·lar un contracte. --> 
  <xsd:simpleType name="asiento_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="Inscripción"/> 
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    <xsd:enumeration value="Modificación"/> 
    <xsd:enumeration value="Cancelación"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Tipus de cobertura --> 
  <xsd:simpleType name="cobertura_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="Vida"/> 
    <xsd:enumeration value="Accidente"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Tipus de dades per a cadenes, amb un màxim de 50 caràcters i un com a mínim. --> 
  <xsd:simpleType name="string50_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="1"/>    
    <xsd:maxLength value="50"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

 <!-- Tipus de dades per a les referències de contracte (clau), amb un màxim de 60 caràcters i un 
com a mínim. --> 
  <xsd:simpleType name="referenciaContrato_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:minLength value="1"/>    
    <xsd:maxLength value="60"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Patró per validar el NIF, passaport --> 
  <xsd:simpleType name="NIF_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="9"/> 
    <xsd:pattern value="[0-9]+[a-zA-Z]{1}"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Patró per validar la targeta de residència ?? --> 
  <xsd:simpleType name="TarjetaResidencia_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:maxLength value="10"/> 
    <xsd:pattern value="[xx][0-9]+[a-zA-Z]"/> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- El tipus d'enviament d’informes es pot produir de manera setmanal (enviament ordinari) o bé 
de manera puntual (enviament extraordinari). -->   
  <xsd:simpleType name="envio_Type"> 
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   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="ordinario"/> <!-- enviament setmanal --> 
    <xsd:enumeration value="extraordinario"/> <!-- enviament puntual --> 
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

  <!-- Tipus d'incidències que es poden registrar. Es corresponen amb els donats d'alta a la taula 
ENUM_TIPOS_INCIDENCIA. --> 
  <xsd:simpleType name="incidencia_Type"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="Alta duplicada"/> 
    <xsd:enumeration value="Baja inexistente"/> 
    <xsd:enumeration value="Modif. inexistente"/> 
    <xsd:enumeration value="Formato erróneo"/> 
    <xsd:enumeration value="Dato erróneo"/> 
    <xsd:enumeration value="Dato truncado"/>          
    <xsd:enumeration value="Rango fechas"/>          
    <xsd:enumeration value="NIF desconocido"/>       
   </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 

3. ESQUEMES DE DOCUMENTS XML D'INTERCANVI DE DADES AMB LA DIRECCIÓ 
GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS 

a. InformeEnvios.xsd: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes" 
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
   xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"> 

  <xsd:include schemaLocation="ReseviData.xsd"/> 

  <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation xml:lang="es"> 
   Enviaments schema; valida l'xml amb els informes d'enviaments sobre les dades 
proporcionades per les asseguradores. 
  </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 

  <xsd:element name="relacionEntidades"> 
   <xsd:complexType> 
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    <xsd:sequence> 
     <xsd:element ref="A1:datosEnvio"/> 
     <xsd:element ref="A1:entidades"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <!-- Dades de l'enviament: dates d'inici i final del període de l'enviament (setmanal) i tipus 
d'enviament --> 
  <xsd:element name="datosEnvio"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="fechaInicioPeriodo" type="xsd:date"/> 
     <xsd:element name="fechaFinPeriodo" type="xsd:date"/> 
     <xsd:element ref="A1:tipoEnvio"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="tipoEnvio" type="A1:envio_Type"/>      

  <!-- Dades de cadascuna de les entitats sobre les quals s'informa; si no hi ha dades 
registrades no hi ha elements d'aquest tipus --> 
  <xsd:element name="entidades"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="A1:entidad"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

 <!-- L'entitat asseguradora s'identifica per la seva clau administrativa i denominació social.  
 Les pòlisses noves, modificades, cancel·lades i totals poden prendre valors sencers 
positius inclòs el 0 --> 
  <xsd:element name="entidad"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="codigo" type="A1:ClaveAdm_Type"/> 
   <xsd:element name="denominacion" type="A1:denomSocial_Type"/> 
   <xsd:element name="polizasNuevas" type="xsd:nonNegativeInteger"/> 
   <xsd:element name="polizasModificadas" type="xsd:nonNegativeInteger"/> 
   <xsd:element name="polizasCanceladas" type="xsd:nonNegativeInteger"/> 
   <xsd:element name="polizasTotales" type="xsd:nonNegativeInteger"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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b. InformeIncidencias.xsd: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes" 
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
   xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"> 
    
  <xsd:include schemaLocation="ReseviData.xsd"/> 

  <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation xml:lang="es"> 
   Incidències schema; valida l'xml amb els informes d'incidències que es produeixin 
sobre les dades que hagin proporcionat les asseguradores, l'omissió de l’informe setmanal 
que han d'enviar ... 
  </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 

  <xsd:element name="relacionIncidencias"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element ref="A1:datosIncidencias"/> 
     <xsd:element ref="A1:incidencias"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <!-- Dades de l'enviament: data de l'enviament i exercici fiscal --> 
  <xsd:element name="datosIncidencias"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="fecha" type="xsd:date"/> 
     <xsd:element name="periodoFiscal" type="xsd:gYear"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

  <!-- Dades de cadascuna de les entitats sobre les quals s'informa; si no es produeixen 
incidències no hi ha elements d'aquest tipus --> 
  <xsd:element name="incidencias"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="A1:incidencia"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 
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  <!-- Incidència registrada en un fitxer enviat per una entitat asseguradora; s’identifica per la 
seva clau administrativa i denominació social. En cas que sigui necessari es proporciona el 
nombre de registres detectats. --> 

  <xsd:element name="incidencia"> 
   <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="codigo" type="A1:ClaveAdm_Type"/> 
   <xsd:element name="denominacion" type="A1:denomSocial_Type"/> 
   <xsd:element name="tipoIncidencia" type="A1:incidencia_Type"/> 
   <xsd:element name="ficheroAdjunto" type="xsd:string"/> 
   <xsd:element name="numeroRegistros" type="xsd:nonNegativeInteger"/> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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ANNEX III  

1. MODEL DE CERTIFICAT EMÈS PEL REGISTRE 

1. Fins a la incorporació de la cartera i targetes de crèdit 
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2. Després de la incorporació de la cartera i targetes de crèdit 
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2. MODEL DE SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DEL REGISTRE 

És l'"Exemplar per a l'Administració" del model 790 d'autoliquidació de taxes, aprovat per 

l'Ordre de 4 de juny de 1998, modificada per l'Ordre d'11 de desembre de 2001, així com les 

instruccions, tot això inclòs a l'annex VI d'aquest Reial decret, sense perjudici del que estableix 

aquest Reial decret sobre els requisits i el procediment previstos per a les sol·licituds efectuades 

pels notaris. Els models de sol·licitud i instruccions es poden obtenir a la seu central del Registre 

de contractes d’assegurances de cobertura de mort, del Registre general d'actes d'última voluntat 

i del Registre central de penats i rebels, en les gerències territorials del Ministeri de Justícia, i en 

els registres civils. També es pot descarregar del portal web del Ministeri de Justícia. 
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ANNEX IV

1. DESCRIPCIÓ DE SERVEIS WEB D'INTERCANVI DE DADES AMB NOTARIS 

1.1 Sol·licitud certificat: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
 <wsdl:definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

 xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
 xmlns:impl="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es" 
 xmlns:intf="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es" 
 xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
 xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 targetNamespace="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es"> 

 <wsdl:types> 
 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es"> 
 <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
 <element name="SOLICITUD_CERTIFICADO"> 
 <complexType> 
 <sequence> 
 <element name="FECHA" type="xsd:date"> 
 <annotation> 
 <documentation>Data de generació del missatge (AAAA-MM-DD)</documentation>  </annotation> 

  </element> 
  <element name="HORA"> 
  <annotation> 
  <documentation>Hora de generació del missatge (HH:MM:SS)</documentation>  

  </annotation> 
  <simpleType> 
  <restriction base="xsd:string"> 
  <length value="8" />  
  <pattern value="\d{2}:\d{2}:\d{2}" />  

  </restriction> 
  </simpleType> 
  </element> 

  <element name="ID_SOLICITUD" type="xsd:long"> 
  <annotation> 
  <documentation>Número identificatiu del missatge</documentation>  

  </annotation> 
  </element> 

  <element fixed="CGN" name="EMISOR" type="xsd:string"> 
  <annotation> 
  <documentation>Entitat emissora del missatge ("CGN" Consell General  
del Notariat)</documentation>  

  </annotation> 
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  </element> 
  <element fixed="RGS" name="RECEPTOR" type="xsd:string"> 
  <annotation> 
  <documentation>Entitat receptora del missatge ("RGS" Registre general 

d’assegurances)</documentation>  
  </annotation> 
  </element> 
  </sequence> 
  </complexType> 
  </element> 

  <complexType name="SolicitudCertificadoException"> 
  <sequence> 
  <element name="info" nillable="true" type="xsd:string"/ >  

  </sequence> 
  </complexType> 

  <element name="fault" type="impl:SolicitudCertificadoException" />  
  <element name="realizarSolicitud"> 
  <complexType> 
  <sequence> 
  <any namespace="##any" processContents="lax" />  

  </sequence> 
  </complexType> 
  </element> 

  <element name="realizarSolicitudResponse"> 
  <complexType> 
  <sequence> 
  <any namespace="##any" processContents="lax" />  

  </sequence> 
  </complexType> 
  </element> 
  </schema> 
  </wsdl:types> 

  <wsdl:message name="SolicitudCertificadoException"> 
  <wsdl:part element="impl:fault" name="fault" />  

  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="solicitudResponse"> 
  <wsdl:part element="impl:realizarSolicitudResponse" name="processReturn" />  

  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="solicitudRequest"> 
  <wsdl:part element="impl:realizarSolicitud" name="part" />  
  <wsdl:part element="intf:SOLICITUD_CERTIFICADO" name="request_header" />  

  </wsdl:message> 
<wsdl:portType name="SolicitudCertificado"> 

  <wsdl:operation name="realizarSolicitud"> 
  <wsdl:input message="impl:solicitudRequest" name="solicitudRequest" />  
  <wsdl:output message="impl:solicitudResponse" name="solicitudResponse" />  
  <wsdl:fault message="impl:SolicitudCertificadoException" name="SolicitudCertificadoException" />  

  </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
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  <wsdl:binding name="SolicitudCertificadoSoapBinding" type="impl:SolicitudCertificado"> 
  <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
  <wsdl:operation name="realizarSolicitud"> 
  <wsdlsoap:operation soapAction="" />  
  <wsdl:input name="solicitudRequest"> 
  <wsdlsoap:header message="intf:solicitudRequest" part="request_header" usi="literal" />  
  <wsdlsoap:body parts="part" usi="literal" />  

  </wsdl:input> 
  <wsdl:output name="solicitudResponse"> 
  <wsdlsoap:body use="literal" />  

  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="SolicitudCertificadoService"> 
  <wsdl:port binding="impl:SolicitudCertificadoSoapBinding" name="SolicitudCertificado"> 
  <wsdlsoap:address 

 location="https:// mjusticia.es/RESEVINotarios/services/SolicitudCertificado" />  
  </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
  </wsdl:definitions> 

1.2 Recepció certificat: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
 <wsdl:definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="http://inti.notariado.org/XML" 
xmlns:intf="http://inti.notariado.org/XML" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML"> 

  <wsdl:types> 
  <xsd:schema xmlns="http://inti.notariado.org/XML" attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xsd:element name="SERVICE_DISPATCHER"> 
  <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="TIMESTAMP" type="xsd:dateTime"> 
  <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>Segellament de temps sobre l'enviament del missatge (AAAA-MM-

DDThh:mm:ss)</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="TIPO_MSJ" type="TIPO_MENSAJEType"> 
  <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>Tipus de missatge ("1" Petició, "2" Resposta)</xsd:documentation>  
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  </xsd:annotation> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="EMISOR" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>Entitat emissora del missatge (Codi de l'entitat)</xsd:documentation>  

  </xsd:annotation> 
  </xsd:element> 

 <xsd:element fixed="CGN" name="RECEP" type="xsd:string"> 
 <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>Entitat receptora del missatge ("CGN" Codi del CGN)</xsd:documentation>  

  </xsd:annotation> 
  </xsd:element> 

  <xsd:element name="SERVICIO" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>Codi del servei</xsd:documentation>  

  </xsd:annotation> 
  </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

 <xsd:simpleType name="TIPO_MENSAJEType"> 
 <xsd:restriction base="xsd:byte"> 
  <xsd:enumeration value="1" />  
  <xsd:enumeration value="2" />  

  </xsd:restriction> 
  </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="SERVICE_DISPATCHER_REQUEST"> 

  <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
  <xsd:any namespace="##any" processContents="lax" />  

  </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

 <xsd:element name="SERVICE_DISPATCHER_RESPONSE"> 
  <xsd:complexType> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:any namespace="##any" processContents="lax" />  

  </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="ServiceDispatcherException"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="info" nillable="true" type="xsd:string" />  

  </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 

  <xsd:element name="fault" type="ServiceDispatcherException" />  
  </xsd:schema> 
  </wsdl:types> 
<wsdl:message name="ServiceDispatcherException"> 
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  <wsdl:part element="impl:fault" name="fault" />  
  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="processResponse"> 
  <wsdl:part element="impl:SERVICE_DISPATCHER_RESPONSE" name="processReturn" />  

  </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="processRequest"> 
  <wsdl:part element="impl:SERVICE_DISPATCHER_REQUEST" name="part" />  
  <wsdl:part element="intf:SERVICE_DISPATCHER" name="request_header" />  

  </wsdl:message> 
 <wsdl:portType name="ServiceDispatcher"> 
 <wsdl:operation name="process"> 
  <wsdl:input message="impl:processRequest" name="processRequest" />  
  <wsdl:output message="impl:processResponse" name="processResponse" />  
  <wsdl:fault message="impl:ServiceDispatcherException" name="ServiceDispatcherException" />  

  </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="ServiceDispatcherSoapBinding" type="impl:ServiceDispatcher"> 
  <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
 <wsdl:operation name="process"> 
  <wsdlsoap:operation soapAction="" />  
 <wsdl:input name="processRequest"> 
  <wsdlsoap:header message="intf:processRequest" part="request_header" use="literal" />  
  <wsdlsoap:body parts="part" use="literal" />  

  </wsdl:input> 
 <wsdl:output name="processResponse"> 
  <wsdlsoap:body use="literal" />  

  </wsdl:output> 
 <wsdl:fault name="ServiceDispatcherException"> 
  <wsdlsoap:fault name="ServiceDispatcherException" use="literal" />  

  </wsdl:fault> 
  </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 

 <wsdl:service name="ServiceDispatcherService"> 
 <wsdl:port binding="impl:ServiceDispatcherSoapBinding" name="ServiceDispatcher"> 
  <wsdlsoap:address 
 location="https://e-notario.notariado.org/servicedispatcher/services/ServiceDispatcher" />  

  </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
  </wsdl:definitions> 

2. ESQUEMES DE DOCUMENTS XML D'INTERCANVI DE DADES AMB NOTARIS 

a. solicitud-certificado.xsd: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML/RGS" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://inti.notariado.org/XML/RGS" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.2"> 
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   <xs:include schemaLocation="tipo.xsd"/> 
      <xs:element name="SOLICITUD_CERTIFICADO"> 
 <xs:annotation> 
    <xs:documentation>Esquema per a la sol·licitud de certificat al Registre general 
d’assegurances</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
  <xs:choice> 
     <xs:element name="REQUEST"> 
        <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dades enviades al Registre general     
 d’assegurances</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
   <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="CABECERA" type="CABECERAType"/> 
         <xs:element name="DATOS"> 
    <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
          <xs:element name="NOTARIO"> 
     <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Dades 

 del notari</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="CODIGO"> 
            <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Codi últimes    
     voluntats (CUV)</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
       …<xs:pattern value="[0-9]{7}"/> 
       </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="NUMERO_DOCUMENTO"   
     type="NIFType"> 
            <xs:annotation> 
       <xs:documentation>NIF 
       </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="NOMBRE"     
      type="NOMBREType"> 
            <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Nom 
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       </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="APELLIDO1"     
     type="NOMBREType"> 
            <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Primer     
      cognom</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="APELLIDO2"     
     type="NOMBREType" minOccurs="0"> 
            <xs:annotation> 
       <xs:documentation>Segon     
      cognom</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
         </xs:element> 
      </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element name="IDIOMA"> 
     <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Idioma del certificat a expedir ("0"   
  Castellà, "1" Català, "2" Gallec, "3" Basc, "4" Valencià) 
        </xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="0"/> 
      <xs:enumeration value="1"/> 
      <xs:enumeration value="2"/> 
      <xs:enumeration value="3"/> 
      <xs:enumeration value="4"/> 
        </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
          </xs:element> 
          <xs:element name="FALLECIDO"> 
     <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
           <xs:element name="FECHA_DEFUNCION"    
     type="xs:date"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Data de defunció 
         </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="NUMERO_DOCUMENTO"   
     type="NIFType"> 
      <xs:annotation> 
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         <xs:documentation>NIF</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="NOMBRE"      
     type="NOMBREType"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Nom</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="APELLIDO1"     
     type="NOMBREType"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Primer cognom 
         </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="APELLIDO2"      
     type="NOMBREType" minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Segon cognom 
         </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
           </xs:element> 
        </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
          </xs:element> 
       </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required"/> 
         </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Signatura del node "DATOS" seguint l'estàndard  
    XADES pel notari</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
   </xs:any> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required"/> 
     </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="REPLY"> 
     <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Dades rebudes del Registre general     
 d’assegurances</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
   <xs:element name="CABECERA" type="CABECERAType"/> 
   <xs:element name="RESULTADO" type="RESULTADOType"/> 
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        </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
  </xs:element> 
       </xs:choice> 
  <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Signatura del node "REQUEST" seguint l'estàndard   
  XADES pel servidor del CGN </xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
  </xs:any> 
        </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="CABECERAType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FECHA" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Data de generació del missatge   
    (AAAA-MM-DD)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="HORA"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hora de generació del missatge   
    (HH:MM:SS)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="8"/> 
      <xs:pattern value="\d{2}:\d{2}:\d{2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ID_SOLICITUD" type="xs:long"> 
    <xs:annotation> 

<xs:documentation>Número identificatiu del  
missatge</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="EMISOR" type="xs:string" fixed="CGN"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Entitat emissora del missatge ("CGN"  
    Consell General del Notariat)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="RECEPTOR" type="xs:string" fixed="RGS"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Entitat receptora del missatge ("RGS"  
    Registre general d’assegurances)</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 

b. recepcion-certificado.xsd: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML/RGS" 
xmlns="http://inti.notariado.org/XML/RGS" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.2"> 
 <xs:include schemaLocation="tipos.xsd"/> 
 <xs:element name="RECEPCION_CERTIFICADO"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Esquema per a la recepció d'un certificat del 

Registre general d’assegurances</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
        <xs:choice> 
   <xs:element name="REQUEST"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Dades rebudes del Registre general d’assegurances 
         </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
    <xs:element name="ID_SOLICITUD" type="xs:long"> 
       <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número identificatiu del missatge 
          </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="DATOS"> 
       <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
     <xs:element name="CERTIFICADO"     
     type="xs:base64Binary"> 
        <xs:annotation> 
           <xs:documentation>Certificat en format PDF 
           </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="FIRMA" type="xs:base64Binary"> 
        <xs:annotation> 
           <xs:documentation>Signatura del certificat seguint  

l'estàndard PKCS#7 pel funcionari encarregat</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
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     </xs:element> 
          </xs:sequence> 
       </xs:complexType> 
    </xs:element> 
         </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="REPLY"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Dades enviades al Registre general d’assegurances 
         </xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
    <xs:element name="ID_SOLICITUD" type="xs:long"> 
       <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número identificatiu del missatge 
          </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="RESULTADO" type="RESULTADOType"/> 
         </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
   </xs:element> 
        </xs:choice> 
     </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

2.3 tipos.xsd:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML/RGS" 
xmlns="http://inti.notariado.org/XML/RGS" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.2"> 
   <xs:complexType name="RESULTADOType"> 
 <xs:sequence> 
    <xs:element name="TIPO_ERROR" type="xs:boolean"> 
  <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Boleano (true/false o 1/0) que indica si s'ha produït algun error o 
no</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    
    <xs:element name="CODIGO_ERROR" type="xs:string" minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codi de l'error conegut i tipificat en taula  
d'errors</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TEXTO_ERROR" type="xs:string" minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Text d'error no tipificat en taula d'errors        
</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
    </xs:element> 
 </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
   <xs:simpleType name="NOMBREType"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:maxLength value="65"/> 
  <xs:minLength value="1"/> 
 </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:simpleType name="NIFType"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:length value="9"/> 
 </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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M
er

i-
ta

ci
ó

Exercici.............

1. NIF 2. PRIMER COGNOM 3. SEGON COGNOM 4. NOM

5. DOMICILI: NOM CARRER/PLAÇA/AVINGUDA 6. NÚMERO 7. ESCALA 8. PIS 9. PORTA 10. TELÈFON AMB PREFIX

11. DOMICILI: MUNICIPI 12. DOMICILI: PROVÍNCIA 13. DOMICILI: PAÍS

20. NIF 21. PRIMER COGNOM 22. SEGON COGNOM 23. NOM

24. DATA DE NAIXEMENT (dd/mm/aaaa) 25. NATURAL DE 26. PROVÍNCIA DE

27. PAÍS D'ORIGEN 28. PAÍS DE NACIONALITAT 29. ÒRGAN O AUTORITAT DAVANT EL QUAL HA DE TENIR EFECTE EL CERTIFICAT

30. FINALITAT A LA QUAL ES DESTINARÀ EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS

31. PRIMER COGNOM DEL DIFUNT 32. SEGON COGNOM DEL DIFUNT 33. NOM DEL DIFUNT

34. NIF o NIE DEL DIFUNT 36. NOMÉS PER AL CERTIFICAT D'ÚLTIMES VOLUNTATS: COGNOMS I NOM DEL CÒNJUGE O CÒNJUGES ANTERIORS

37. NOMÉS PER AL CERTIFICAT D'ÚLTIMES VOLUNTATS: SI SE SAP O SE SOSPITA QUE EL DIFUNT VA ATORGAR TESTAMENT, CAL CONSIGNAR-HI AQUÍ LES DADES (DATA, NOTARI I LLOC D'ATORGAMENT)

   ..........................,  .......... de .............................. de 20.........

Forma de pagament: en efectiu        EC càrrec en compte

VALIDACIÓ PER L'ENTITAT COL LABORADORA: aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no, signatura autoritzada

NOTA: ABANS D'EMPLENAR LES DADES, LLEGIU LES INSTRUCCIONS AL DORS DEL DOCUMENT Exemplar per a l'Administració

D
E

C
LA

R
A

N
T

 (
3

) 

Signatura:

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
 (

1
)

A
u

to
li

q
u

id
ac

ió
 (

2
)

Codi compte client (CCC)

5. DATA DE DEFUNCIÓ (dd/mm/aaa

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa del subjecte passiu                 
Si no teniu etiquetes, consigneu les dades que se sol liciten en les línies inferiors

IN
G

R
É

S
 (

4
) 

IMPORT euros:

14. CODI POSTAL

Ingrés fet a favor del Tresor Públic, compte restringit de 
l'AEAT per a la recaptació de TAXES

CERTIFICAT QUE SE SOL LICITA (marqueu-ne amb una X només un)

A. DADES DE LA PERSONA DE LA QUAL SE SOL LICITA EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS

B. DADES DEL CAUSANT O ASSEGURAT (DIFUNT) PER SOL LICITAR ELS CERTIFICATS D'ÚLTIMES VOLUNTATS O
DE CONTRACTES D'ASSEGURANCES DE COBERTURA DE DEFUNCIÓ
(imprescindible aportar el certificat de defunció)

MINISTERI DE 
JUSTÍCIA

Model

790
TAXES

ADMINISTRATIVES
CODI 0 0 6

CENTRE GESTOR

SUBSECRETARIA DE 
JUSTÍCIA

l

Núm. de justificant

7900060000001

15. Codi de l'oficina pública notarial (codi a efectes cadastrals)

(cal que l'emplenin només els notaris en els certificats que sol licitin)

l

Núm. de justificant

7900060000000

18. Contractes d'assegurances de cobertura de 
defunció (consigneu les dades de l'apartat B)

16. Antecedents penals
(consigneu les dades de l'apartat A)

17. Últimes voluntats
(consigneu les dades de l'apartat B)

19. Marqueu amb una X si voleu rebre el certificat p

Oficina DC Número de compteEntitat

ANNEX V 
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M
er

i-
ta

ci
ó

Exercici.............

1. NIF 2. PRIMER COGNOM 3. SEGON COGNOM 4. NOM

5. DOMICILI: NOM CARRER/PLAÇA/AVINGUDA 6. NÚMERO 7. ESCALA 8. PIS 9. PORTA 10. TELÈFON AMB PREFIX

11. DOMICILI: MUNICIPI 12. DOMICILI: PROVÍNCIA 13. DOMICILI: PAÍS

20. NIF 21. PRIMER COGNOM 22. SEGON COGNOM 23. NOM

24. DATA DE NAIXEMENT (dd/mm/aaaa) 25. NATURAL DE 26. PROVÍNCIA DE

27. PAÍS D'ORIGEN 28. PAÍS DE NACIONALITAT 29. ÒRGAN O AUTORITAT DAVANT EL QUAL HA DE TENIR EFECTE EL CERTIFICAT

30. FINALITAT A LA QUAL ES DESTINARÀ EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS

31. PRIMER COGNOM DEL DIFUNT 32. SEGON COGNOM DEL DIFUNT 33. NOM DEL DIFUNT

34. NIF o NIE DEL DIFUNT 36. NOMÉS PER AL CERTIFICAT D'ÚLTIMES VOLUNTATS: COGNOMS I NOM DEL CÒNJUGE O CÒNJUGES ANTERIORS

37. NOMÉS PER AL CERTIFICAT D'ÚLTIMES VOLUNTATS: SI SE SAP O SE SOSPITA QUE EL DIFUNT VA ATORGAR TESTAMENT, CAL CONSIGNAR-HI AQUÍ LES DADES (DATA, NOTARI I LLOC D'ATORGAMENT)

   ..........................,  .......... de .............................. de 20.........

Forma de pagament: en efectiu        EC càrrec en compte

VALIDACIÓ PER L'ENTITAT COL LABORADORA: aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no, signatura autoritzada

NOTA: ABANS D'EMPLENAR LES DADES, LLEGIU LES INSTRUCCIONS AL DORS DEL DOCUMENT Exemplar per a l'interessat

D
E

C
LA

R
A

N
T

 (
3

) 

Signatura:

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
 (

1
)

A
u

to
li

q
u

id
ac

ió
 (

2
)

Codi compte client (CCC)

5. DATA DE DEFUNCIÓ (dd/mm/aaa

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa del subjecte passiu                 
Si no teniu etiquetes, consigneu les dades que se sol liciten en les línies inferiors

IN
G

R
É

S
 (

4
) 

IMPORT euros:

14. CODI POSTAL

Ingrés fet a favor del Tresor Públic, compte restringit de 
l'AEAT per a la recaptació de TAXES

CERTIFICAT QUE SE SOL LICITA (marqueu-ne amb una X només un)

A. DADES DE LA PERSONA DE LA QUAL SE SOL LICITA EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS

B. DADES DEL CAUSANT O ASSEGURAT (DIFUNT) PER SOL LICITAR ELS CERTIFICATS D'ÚLTIMES VOLUNTATS O
DE CONTRACTES D'ASSEGURANCES DE COBERTURA DE DEFUNCIÓ
(imprescindible aportar el certificat de defunció)

MINISTERI DE 
JUSTÍCIA

Model

790
TAXES

ADMINISTRATIVES
CODI 0 0 6

CENTRE GESTOR

SUBSECRETARIA DE 
JUSTÍCIA

l

Núm. de justificant

7900060000001

15. Codi de l'oficina pública notarial (codi a efectes cadastrals)

(cal que l'emplenin només els notaris en els certificats que sol licitin)

l

Núm. de justificant

7900060000000

18. Contractes d'assegurances de cobertura de 
defunció (consigneu les dades de l'apartat B)

16. Antecedents penals
(consigneu les dades de l'apartat A)

17. Últimes voluntats
(consigneu les dades de l'apartat B)

19. Marqueu amb una X si voleu rebre el certificat p

Oficina DC Número de compteEntitat

er correu
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M
er

i-
ta

ci
ó

Exercici.............

1. NIF 2. PRIMER COGNOM 3. SEGON COGNOM 4. NOM

5. DOMICILI: NOM CARRER/PLAÇA/AVINGUDA 6. NÚMERO 7. ESCALA 8. PIS 9. PORTA 10. TELÈFON AMB PREFIX

11. DOMICILI: MUNICIPI 12. DOMICILI: PROVÍNCIA 13. DOMICILI: PAÍS

   ..........................,  .......... de .............................. de 20.........

Forma de pagament: en efectiu        EC càrrec en compte

VALIDACIÓ PER L'ENTITAT COL LABORADORA: aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no, signatura autoritzada

NOTA: ABANS D'EMPLENAR LES DADES, LLEGIU LES INSTRUCCIONS AL DORS DEL DOCUMENT Exemplar per a l'interessat

Codi compte client (CCC)

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa del subjecte passiu                 
Si no teniu etiquetes, consigneu les dades que se sol liciten en les línies inferiors

IN
G

R
É

S
 (

4
) 

IMPORT euros:

14. CODI POSTAL

Ingrés fet a favor del Tresor Públic, compte restringit de 
l'AEAT per a la recaptació de TAXES

CERTIFICAT QUE SE SOL LICITA (marqueu-ne amb una X només un)

D
E

C
LA

R
A

N
T

 (
3

) 

Signatura:

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
 (

1
)

A
u

to
li

q
u

id
ac

ió
 (

2
)

MINISTERI DE 
JUSTÍCIA

Model

790
TAXES

ADMINISTRATIVES
CODI 0 0 6

CENTRE GESTOR

SUBSECRETARIA DE 
JUSTÍCIA

l

Núm. de justificant

7900060000001

15. Codi de l'oficina pública notarial (codi a efectes cadastrals)

(cal que l'emplenin només els notaris en els certificats que sol licitin)

l

Núm. de justificant

7900060000000

18. Contractes d'assegurances de cobertura de 
defunció (consigneu les dades de l'apartat B)

16. Antecedents penals
(consigneu les dades de l'apartat A)

17. Últimes voluntats
(consigneu les dades de l'apartat B)

19. Marqueu amb una X si voleu rebre el certificat p
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 I. INSTRUCCIONS GENERALS 

l’Administració en la forma i els llocs que indica l’apartat III d’aquestes instruccions.

clarament a tots els exemplars.

 II. INSTRUCCIONS PER A L’AUTOLIQUIDACIÓ (PAGAMENT) DE LA TAXA

1. EMPLENAMENT DE L’APARTAT IDENTIFICACIÓ (1)

representi quan actuï en nom seu.

disposició addicional cinquena de la Llei 20/2005

2. EMPLENAMENT DE L’ENCAPÇALAMENT DE L’APARTAT AUTOLIQUIDACIÓ (2):

2. PER CORREU
instruccions).

3. EMPLENAMENT DE L’APARTAT A, “DADES DE LA PERSONA DE LA QUAL SE SOL·LICITA EL CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS»:

4. EMPLENAMENT DE L’APARTAT B, “DADES DEL CAUSANT O ASSEGURAT (DIFUNT) PER SOL·LICITAR ELS CERTIFICATS D’ÚLTIMES VOLUNTATS O DE 
CONTRACTES D’ASSEGURANCES DE COBERTURA DE DEFUNCIÓ”:

5. APARTAT DECLARANT (3)

dades del qual consten a l’apartat IDENTIFICACIÓ , de l’imprès.

6. APARTAT INGRÉS (4) 

EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ I EXEMPLAR PER A L’INTERESSAT.

 III. INSTRUCCIONS PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT

1. EN PERSONA:

en vigor per als estrangers.

de la defunció.

2. PER CORREU:

Registre central de penats i rebels, Ministeri de Justícia, c. San Bernardo, 45, 28015 Madrid.
Registre general d’actes d’última voluntat, Ministeri de Justícia, 

plaça de Jacinto Benavente, 3, 28012  Madrid. 

  IV. FORMES DE RECOLLIR EL CERTIFICAT 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L’IMPRÈS 790 DE SOL·LICITUD I AUTOLIQUIDACIÓ 
DE CERTIFICATS D’ANTECEDENTS PENALS, ÚLTIMES VOLUNTATS I CONTRACTES 

D’ASSEGURANCES DE COBERTURA DE DEFUNCIÓ


