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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19826 Reial decret 1979/2008, de 28 de novembre, pel qual es regula l’edició 

electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, va quedar reconegut en seu legal el dret dels ciutadans a 
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Així, des del 
primer article de la Llei esmentada, es preveu la garantia d’aquest dret imposant a les 
administracions l’ús de tecnologies de la informació no només en l’exercici de les seves 
funcions i en les seves relacions internes, sinó també en les seves relacions amb els 
ciutadans oferint condicions satisfactòries de disponibilitat, accés, integritat, autenticitat, 
confidencialitat i conservació de les dades, informacions i serveis que gestionin en l’exercici 
de les seves competències. Com assenyala la mateixa exposició de motius de la Llei, es 
tracta de passar de l’impuls dels mitjans electrònics i informàtics a l’obligació de les 
administracions de posar els mitjans necessaris per permetre que els ciutadans accedeixin 
als seus serveis per mitjans electrònics.

Tal com va quedar exposat en el preàmbul del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, 
d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l’Estat», els diaris o els butlletins oficials no 
han de quedar al marge del nou marc general de relació, per via electrònica, entre els 
poders públics i els ciutadans. Així, l’article 11.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, preveu 
que aquestes publicacions, quan es realitzen a les seus electròniques corresponents, 
tenen els mateixos efectes que els atribuïts a l’edició impresa.

Aprovada la nova regulació del «Butlletí Oficial de l’Estat» en el Reial decret assenyalat 
i en el Reial decret 1495/2007, de 12 de novembre, pel qual es crea l’Agència Estatal 
Butlletí Oficial de l’Estat i se n’aprova l’estatut, quedava pendent la regulació de l’edició 
electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» per donar compliment al que preveu 
l’article 11.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

La Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil 
a les directives de la Comunitat Econòmica Europea, va incorporar a l’ordenament intern 
l’exigència de publicar en un butlletí oficial els actes inscrits en els registres mercantils com 
a requisit per a la seva oposabilitat a tercers prevista en la Directiva del Consell 68/151/
CEE, de 9 de març, de 1968. La Llei esmentada va modificar el Codi de comerç i el «Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil» –BORME– va trobar la seu legal a l’article 21 i la seu 
reglamentària a l’article 9 del Reglament del Registre Mercantil. Els dos preceptes disposen 
a l’apartat primer que «els actes subjectes a inscripció només són oposables a tercers de 
bona fe des de la seva publicació en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil»», sens 
perjudici dels efectes propis de la inscripció.

El Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de 
juliol, conclou amb la regulació del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil». Al llarg dels nou 
articles que componen el capítol V del títol IV («Del Registre Mercantil Central») es regulen 
les dues seccions en què s’estructura el Butlletí, la competència de l’Organisme Autònom 
Butlletí Oficial de l’Estat –ara Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat–, les condicions de 
la tramesa de dades, l’esmena d’errors i el règim econòmic.

Es configura així el «BORME» com un instrument de publicitat mercantil en què 
participen, a més de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, els registres mercantils 
provincials i el Registre Mercantil Central. Aquest marc bàsic de competències es completa 
en el cas del «BORME» amb la intervenció fonamental del Ministeri de Justícia i, amb un 
caràcter més específic, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en funció de 
les àmplies competències que l’ordenament li reconeix en relació amb els registres 
públics.
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La regulació del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» que preveu el Reglament del 
Registre Mercantil, que segueix vigent, es completa ara amb la regulació de l’edició 
electrònica.

S’ha pretès mantenir un cert paral·lelisme amb el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, 
i s’ha eludit reproduir aquí disposicions que ja figuren en el Reglament del Registre 
Mercantil, així com en altres normes reglamentàries, de manera que s’han efectuat les 
remissions que s’han considerat oportunes.

Respecte als punts en comú amb el diari oficial de l’Estat, és fonamental destacar que 
comparteix amb el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, la pervivència de l’edició impresa 
per garantir la publicació del Butlletí quan no sigui possible l’aparició de l’edició electrònica 
i als efectes de conservació i pervivència del diari oficial. Tanmateix, les característiques 
especials i la finalitat del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» han exigit incorporar 
disposicions específiques i prescindir d’altres. Així, s’ha posat una atenció especial a 
garantir la correspondència de les dades que siguin objecte de publicació amb les fonts de 
les quals procedeixen i a articular unes regles especials relatives al tractament de les 
dades i a la rectificació d’errors. I, en fi, s’ha prescindit de regular el contingut del «Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil» perquè ja està previst en el Reglament del Registre 
Mercantil.

Finalment, l’habilitació normativa per al desplegament i l’execució del present Reial 
decret es dicta a favor del ministre de Justícia i de la vicepresidenta primera del Govern i 
ministra de la Presidència.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultats el Col·legi de Registradors 
de la Propietat i Mercantils d’Espanya, el Consell General del Notariat, el Consell General 
de l’Advocacia Espanyola i el Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació d’Espanya.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia i de la ministra de la Presidència, 
amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de 
novembre de 2008,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reial decret.

1. L’objecte del present Reial decret és regular l’edició electrònica del «Butlletí Oficial 
del Registre Mercantil».

2. El «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» es publica en edició electrònica de 
conformitat amb el que preveu aquest Reial decret, com també la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa de 
desplegament.

Article 2. Efectes de la publicació.

1. Al contingut dels actes, anuncis i avisos legals de l’edició electrònica i de l’edició 
impresa del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» se’ls reconeix el caràcter i l’eficàcia 
jurídica que resulten de la Llei, del Reglament del Registre Mercantil i de les normes que 
s’estableixen en aquest Reial decret.

2. La publicació electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» té els mateixos 
efectes que els atribuïts a l’edició impresa.
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Article 3. Característiques.

1. El «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» es publica tots els dies de l’any, tret dels 
dissabtes, diumenges i dies festius a la localitat on s’editi el Butlletí.

2. A la capçalera de cadascuna de les pàgines del Butlletí hi figuren:

a) Els logotips del Ministeri de Justícia i de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de 
l’Estat.

b) La denominació «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».
c) El número del diari, que és correlatiu des del començament de cada any.
d) La data de publicació.
e) El número de pàgina, que és correlatiu des del començament de cada any.

3. Al peu de la pàgina final de cada grup d’actes corresponents a una província, així 
com de cada anunci i avís legal, s’hi inclou l’adreça de la seu electrònica i el codi de 
verificació que permet contrastar-ne l’autenticitat.

4. La data de publicació dels actes, anuncis i avisos legals és la que figura a la 
capçalera i a cadascuna de les pàgines del diari en què s’insereixen.

Article 4. Competències.

1. Correspon al Registre Mercantil Central, sota la dependència del Ministeri de 
Justícia i a l’empara del que disposa l’article 18.3 del Codi de comerç, la publicació del 
«Butlletí Oficial del Registre Mercantil», en els termes que preveuen el Reglament del 
Registre Mercantil i el present Reial decret.

2. Correspon a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat portar a terme l’edició, 
impressió, publicació i difusió del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» en els termes que 
preveuen el Reglament del Registre Mercantil, el Reial decret 1495/2007, de 12 de 
novembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat i se n’aprova l’estatut, 
i el present Reial decret.

Article 5. Edició impresa.

1. A més de l’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil», hi ha una 
edició impresa del mateix Butlletí, amb les mateixes característiques i contingut.

2. L’edició impresa del diari compleix les finalitats següents:

a) Assegurar la publicació del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» quan, per una 
situació extraordinària i per motius de caràcter tècnic, no sigui possible accedir a l’edició 
electrònica.

b) Mantenir íntegre el patrimoni documental imprès de l’Administració General de 
l’Estat.

3. L’edició impresa ha de comprendre els exemplars necessaris per assegurar la 
conservació i custòdia d’almenys tres exemplars del diari a l’Agència Estatal Butlletí Oficial 
de l’Estat i a la Direcció General dels Registres i del Notariat, així com els que determini 
per reglament per a la seva conservació la normativa que regula el dipòsit legal.

4. Els exemplars de l’edició impresa del diari oficial a què es refereix l’apartat anterior 
han de ser realitzats, conservats i custodiats de manera que en quedi garantida la 
perdurabilitat.

CAPÍTOL II

Edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil»

Article 6. Estructura de l’edició electrònica del diari.

El contingut de l’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» s’organitza 
en les seccions i els apartats següents, segons el que preveu l’article 420 del Reglament 
del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol: cv
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Secció primera: Empresaris.

Actes inscrits.
Altres actes publicats en el Registre Mercantil.

Secció segona: Anuncis i avisos legals.

Article 7. Estructura de la secció primera i els seus apartats.

1. Els actes de la secció primera es publiquen agrupats en blocs, un per cada 
província. Cada bloc comença pàgina en el diari electrònic.

2. L’ordre en què es publiquen aquests blocs d’actes és el dels codis postals 
corresponents a cadascuna de les províncies.

Article 8. Estructura de la secció segona.

La publicació dels anuncis i avisos legals segueix l’ordre alfabètic de la denominació 
de l’empresa a què corresponen. Cada anunci i avís legal obre una pàgina del diari 
electrònic.

Article 9. Seu electrònica.

1. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» es publica a la seu 
electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

2. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» ha de respectar els 
principis d’accessibilitat i usabilitat, d’acord amb les normes establertes sobre això, utilitza 
estàndards oberts i, si s’escau, aquells altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans.

3. La seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat s’ha de dotar de 
les mesures de seguretat que garanteixin la correspondència plena amb les seves fonts i 
la integritat dels continguts del diari oficial, així com l’accés permanent a aquest, amb 
subjecció als requisits establerts en l’Esquema Nacional de Seguretat que preveu l’article 
42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Article 10. Requisits de l’edició electrònica.

1. El Registre Mercantil Central s’ha de dotar de les mesures de seguretat que 
garanteixin la correspondència entre la informació que trameten els registres mercantils i 
la que el Registre Mercantil Central rep i remet a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, 
així com la integritat del seu contingut.

L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat s’ha de dotar de les mesures de seguretat 
que garanteixin la correspondència entre la informació que remet el Registre Mercantil 
Central i la que l’Agència rep i insereix en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil», així 
com la integritat del seu contingut.

2. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» ha d’incorporar 
signatura electrònica avançada com a garantia de l’autenticitat, integritat i inalterabilitat del 
seu contingut. Els ciutadans poden verificar el compliment d’aquestes exigències mitjançant 
aplicacions estàndard o, si s’escau, mitjançant les eines informàtiques que proporcioni la 
seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

3. Correspon a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat:

a) Garantir la integritat i inalterabilitat dels continguts de l’edició electrònica del 
«Butlletí Oficial del Registre Mercantil», així com la correspondència amb les seves fonts.

b) Custodiar i conservar l’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil».

c) Vetllar per l’accessibilitat de l’edició electrònica diària del «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» i la seva adaptació permanent al progrés tecnològic.

d) Garantir la seguretat i confidencialitat de les dades que constin als seus fitxers, 
sistemes i aplicacions.
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4. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de publicar a la seva seu electrònica 
les pràctiques i els procediments necessaris per a l’efectivitat del que disposa aquest 
article.

CAPÍTOL III

Accés al «Butlletí Oficial del Registre Mercantil»

Article 11. Accés a l’edició electrònica.

1. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de garantir, a través de xarxes obertes 
de telecomunicació, l’accés universal i gratuït a l’edició electrònica diària del «Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil».

2. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» ha d’estar accessible 
a la seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat en la data que figuri a la 
capçalera del diari, tret que això sigui impossible per circumstàncies extraordinàries de 
caràcter tècnic.

Article 12. Consulta de l’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

1. Els ciutadans poden consultar d’una manera lliure i gratuïta el «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» en el format electrònic referenciat per dies, inclosos tots els publicats 
des del començament de l’edició electrònica del Butlletí. Aquest accés comprèn la 
possibilitat de recerca i examen del contingut, així com la possibilitat d’arxivament i 
impressió, tant del diari complet de què es tracti com dels actes, anuncis o avisos legals 
que el componen.

2. En totes les oficines d’informació i atenció al ciutadà de les administracions 
públiques s’ha de facilitar la consulta pública i gratuïta del «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil» en el format electrònic. Amb aquesta finalitat, en cadascuna d’aquestes oficines 
hi ha d’haver com a mínim un terminal informàtic, a través del qual es poden realitzar 
recerques i consultes del contingut del diari. Aquestes oficines han de facilitar a les persones 
que ho sol·licitin una còpia impresa dels actes, anuncis o avisos legals que requereixin, o 
del diari complet, mitjançant, si s’escau, la contraprestació que sigui procedent.

Article 13. Assistència als ciutadans.

1. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ofereix un servei gratuït d’assistència als 
ciutadans en la recerca de la informació que conté el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» 
i els ha de facilitar, quan ho sol·licitin, una còpia impresa total o parcial del contingut del 
diari o diaris de què es tracti mitjançant la contraprestació que s’estableixi per reglament.

2. L’edició electrònica del «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» ha de tenir les 
condicions d’accessibilitat necessàries perquè pugui ser consultat per les persones grans 
i persones amb discapacitat.

CAPÍTOL IV

Procediment de publicació

Article 14. Tramesa de documents.

1. Els actes destinats a la publicació en la secció primera del «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil» els ha de trametre el Registre Mercantil Central a l’Agència Estatal 
Butlletí Oficial de l’Estat en format electrònic, d’acord amb les garanties, especificacions i 
models que estableixin la Direcció General dels Registres i del Notariat, el Registre 
Mercantil Central i l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.
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2. Els anuncis i avisos legals a què es refereix l’article 422.2 del Reglament del 
Registre Mercantil, destinats a la publicació en la secció segona del «Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil», s’han de trametre directament a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de 
l’Estat en format electrònic, o excepcionalment en format paper, d’acord amb els models 
que figuren a la seu electrònica de l’Agència.

Article 15. Tractament de les dades objecte de publicació.

1. Una vegada rebudes en el Registre Mercantil Central les dades remeses pels 
registres mercantils, s’ha de procedir a tractar-les i verificar-les a l’efecte d’incorporar-les 
al sistema informàtic (base de dades-secció informativa d’actes socials inscrits) d’aquell i 
de trametre-les per a la seva publicació en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

2. Diàriament, llevat de causes tècniques justificades, el registrador mercantil central 
ha de trametre a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat l’arxiu electrònic que contingui 
les dades enviades pels registres mercantils per a la seva publicació. A la base de dades 
del sistema informàtic del Registre Mercantil Central corresponent als actes socials inscrits 
s’hi ha de fer constar la data i el número del butlletí en què s’han publicat aquestes 
dades.

3. Només són obstacles que impedeixen la incorporació de les dades remeses al 
sistema informàtic del Registre Mercantil Central i la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
del Registre Mercantil» la impossibilitat de llegir l’arxiu informàtic que les contingui; l’omissió 
de les circumstàncies que preveu el Reglament del Registre Mercantil i l’existència d’errors 
materials posats de manifest en encreuar-les amb les existents en el sistema informàtic del 
Registre Mercantil Central.

4. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat no pot anticipar informació sobre els 
actes, anuncis i avisos legals que rebi per publicar en el «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil».

5. Els actes, anuncis i avisos legals s’insereixen en el «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil» en els mateixos termes en què han estat rebuts i només es poden modificar 
amb autorització del remitent.

Article 16. Rectificació d’errors.

1. Per rectificar els possibles errors en les dades contingudes als arxius electrònics 
remesos pels registres mercantils, i advertits abans de la publicació, el registrador mercantil 
central ha d’obtenir la prèvia conformitat documentada del titular en el Registre del qual 
s’hagi inscrit la persona o entitat a què es refereixen les dades.

La manca d’acord entre els registradors sobre la procedència de la rectificació l’ha de 
resoldre, a sol·licitud de qualsevol d’ells, la Direcció General dels Registres i del Notariat.

2. L’esmena d’errors advertits en la secció primera del «Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil» una vegada efectuada la publicació, l’ha de dur a terme el registrador mercantil 
central. Aquest ha d’actuar a instància del registrador mercantil corresponent, per si mateix 
o a petició de qualsevol interessat, i ha de remetre a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de 
l’Estat, en format electrònic, la rectificació oportuna, en la qual, amb la conformitat prèvia 
del registrador mercantil, si s’escau, s’ha d’indicar l’error observat, el número i la data del 
butlletí en què es va fer la publicació incorrecta, i les dades correctes que s’han de 
publicar.

3. El mateix organisme editor pot efectuar la correcció d’errades o de discordances 
entre el text remès i el text publicat.

Article 17. Règim econòmic.

1. La publicació d’actes i anuncis en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» està 
subjecta al pagament de la taxa corresponent, d’acord amb el que disposen la Llei 25/1998, 
de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i de reordenació de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic, l’Estatut de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de 
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l’Estat aprovat pel Reial decret 1495/2007, de 12 de novembre, i el Reglament del Registre 
Mercantil.

2. El procediment de gestió de la taxa per publicació dels actes de la secció primera 
l’estableixen conjuntament el Ministeri de Justícia, el Ministeri d’Economia i Hisenda i 
l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

3. El procediment de gestió de la taxa per publicació dels anuncis i avisos legals de 
la secció segona l’estableix l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

Disposició addicional única. Subscripció de convenis de col·laboració.

Es poden subscriure convenis de col·laboració entre el Ministeri de Justícia, l’Agència 
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat i les comunitats autònomes, les cambres oficials de comerç 
i els col·legis professionals per a la instal·lació de terminals informàtics que permetin als 
ciutadans realitzar recerques i consultes en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre de Justícia i la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència perquè dictin totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament 
i l’execució del que preveu aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2009.

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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