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2. Quan hi hagi diversos so�icitants que derivin el
seu dret d’una mateixa víctima o d’un beneficiari difunt,
han de presentar les seves peticions individuals simul-
tàniament, a fi de facilitar la tramitació d’un expedient
únic. Els documents comuns que siguin adjuntats per
un dels so�icitants tenen validesa per als altres peti-
cionaris. No cal adjuntar-hi duplicats i n’hi ha prou de
fer referència a la so�icitud en què estan incorporats.

3. No cal aportar documents que estiguin en els
arxius de la Subdirecció General d’Atenció al Ciutadà
i Assistència a les Víctimes del Terrorisme o de l’òrgan
del Ministeri de l’Interior que indiqui el so�icitant.

4. Es poden adjuntar a la so�icitud totes les dades,
les a�egacions o els documents que es considerin opor-
tuns. A aquests efectes, la so�icitud es pot ampliar amb
els fulls complementaris que siguin necessaris.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

24356 REIAL DECRET 1828/1999, de 3 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament del Regis-
tre de condicions generals de la contractació.
(«BOE» 306, de 23-12-1999.)

La Llei 7/1998, de 13 d’abril, ha creat, en l’article 11,
el Registre de condicions generals de la contractació,
l’organització del qual, segons l’apartat primer de l’article
esmentat, «s’ha d’ajustar a les normes que es dictin per
reglament».

L’article 11 de la Llei recull els aspectes principals
d’aquest Registre, relatius al contingut, la publicitat i la
funció del registrador, el qual, segons l’apartat 9, «ha
d’estendre en tot cas l’assentament so�icitat, amb la
qualificació prèvia de la concurrència dels requisits esta-
blerts».

Tal com assenyala el Consell d’Estat, el Registre de
condicions generals de la contractació «és un registre
de clàusules contractuals i de sentències, la finalitat pri-
mordial del qual, segons la Llei 7/1998, que s’ha d’in-
terpretar d’acord amb la Constitució i la Directiva 93/13/CEE,
és protegir el consumidor davant les clàusules abusives
i evitar que aquestes clàusules s’incloguin en els con-
tractes subscrits amb els consumidors, sobretot per fer
efectiu l’exercici d’accions contra les condicions generals
que no s’ajusten a la llei». El Registre ha de ser abans
de tot un mitjà adequat i eficaç per evitar l’ús de les
clàusules abusives en els contractes subscrits entre pro-
fessionals i consumidors, i la consegüent protecció d’a-
quests consumidors, tenint en compte que la declaració
com a abusives de les clàusules correspon exclusivament
als jutges i als tribunals.

L’exposició de motius de la Llei explica la naturalesa
i finalitat d’aquest Registre quan afirma: «El caràcter emi-
nentment jurídic d’aquest Registre deriva dels efectes
”erga omnes” que la inscripció atribueix a la declaració
judicial de nu�itat, els efectes prejudicials que pro-
dueixen els assentaments relatius a sentències fermes
en altres procediments referents a clàusules idèntiques,
així com del còmput del termini de prescripció de les
accions co�ectives, a més del dictamen de conciliació
que n’ha d’emetre el titular. En definitiva, el Registre
de condicions generals possibilita l’exercici de les
accions co�ectives, coordina l’activitat judicial i permet
que aquesta sigui uniforme i que no es produeixi una
multiplicitat de processos descoordinats sobre la mateixa
matèria i sense possibilitat d’acumulació».

L’efecte «erga omnes» i prejudicial de la sentència,
el determina l’article 20 de la Llei. En particular, l’apartat

primer estableix que «la sentència estimatòria obtinguda
en un procés incoat mitjançant l’exercici de l’acció de
cessació imposa al demandat l’obligació d’eliminar de
les seves condicions generals les clàusules que declari
contràries al que preveuen aquesta Llei o altres lleis impe-
ratives, i la d’abstenir-se d’utilitzar-les d’ara endavant;
d’altra banda, aclareix l’eficàcia del contracte». A més,
segons l’apartat quart, «la sentència dictada en un recurs
de cassació d’acord amb l’article 18.3 d’aquesta Llei,
una vegada constitueix doctrina legal, vincula tots els
jutges ulteriors en els eventuals processos ulteriors en
què s’insti la nu�itat de clàusules idèntiques a les que
hagin estat objecte de la sentència esmentada, sempre
que es tracti del mateix predisponent». D’altra banda,
l’article 10.6, apartat primer, de la Llei 26/1984, de
19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors
i els usuaris, en la redacció que en fa la disposició addi-
cional primera de la Llei, imposa als notaris i als regis-
tradors de la propietat i mercantils que «no han d’au-
toritzar ni inscriure els contractes o els negocis jurídics
en què es vulguin incloure clàusules que hagin estat
declarades nu�es per abusives en una sentència inscrita
en el Registre de condicions generals».

Per a la Llei és fonamental que la sentència sigui
objecte de publicitat registral, de manera que l’arti-
cle 22 ordena que, sempre que hagi prosperat una acció
co�ectiva o una acció individual de nu�itat o de no incor-
poració relativa a condicions generals, el jutge ha de
dictar manament al titular del Registre de condicions
generals de la contractació per a la inscripció de la sen-
tència en el Registre.

La Llei de condicions generals de la contractació ha
articulat un sistema voluntari de dipòsit previ dels models
contractuals en què s’utilitzin condicions generals i d’ins-
cripció obligatòria de les sentències relatives a aquestes
condicions, com a via perquè, per mitjà de la publicitat
d’aquests models, les associacions de consumidors i
usuaris i altres persones legitimades legalment puguin
conèixer les accions co�ectives i exercir-les. Amb això
s’evita que s’hagi d’actuar necessàriament de manera
individual per combatre judicialment —una per una— les
clàusules no incorporades o nu�es (entre altres les abu-
sives) que contingui cada contracte. Així, el Registre de
condicions generals de la contractació possibilita l’exer-
cici de les accions co�ectives.

Els professionals (empresaris i professionals pròpia-
ment dits) no infractors han de procurar obtenir la ins-
cripció de les condicions generals que utilitzin, atès l’e-
fecte de transparència de la seva activitat que això els
dóna en el tràfic jurídic, i han d’instar la publicitat de
la validesa de les clàusules que declarin els jutges i els
tribunals. Però el dipòsit —com a regla general— només
és obligatori en els sectors específics que determini el
Govern per un altre reial decret. Amb això s’aconsegueix
l’equilibri entre l’interès públic i l’interès privat, pel qual
s’entén tant el dels consumidors com el dels empresaris.
En qualsevol cas, tant la Llei com els instruments jurídics
que n’asseguren l’eficàcia (entre altres el Registre), i tam-
bé la reacció jurídica davant la seva transgressió (efecte
de cosa jutjada, «erga omnes» i «ultra partes»; sancions
administratives; etc.) no afecten, com és lògic, els pro-
fessionals que no utilitzin clàusules abusives; per tant,
la Llei té una gran utilitat pràctica de caràcter dissuasori.

El desplegament reglamentari del Registre de con-
dicions generals que ara es porta a terme es basa en
el caràcter voluntari del dipòsit, en la llibertat formal
que envolta els models de contractes que han de ser
dipositats, en la utilització de la infraestructura ja existent
que dispensen els actuals registres de venda a terminis
de béns mobles que s’han d’integrar en el Registre de
béns mobles.
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Per garantir el compliment de la disposició addicional
tercera de la Llei 7/1998, s’ha considerat necessari arti-
cular el Registre de condicions generals per mitjà de
registres provincials (un per província) i un de central.

D’altra banda, la disposició final segona de 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 en matèria de societats, autoritza
el Govern per regular el Registre de béns mobles, en
què s’han d’unificar els actuals registres d’hipoteca mobi-
liària i penyora sense desplaçament i els de vaixells i
aeronaus.

De la mateixa manera, la disposició addicional única
de la Llei 6/1990, de 2 de juliol, sobre modificació de
la Llei 50/1965, de 17 de juliol, sobre vendes de béns
mobles a terminis, estableix que també el Registre de
venda a terminis de béns mobles s’ha d’integrar en el
Registre de béns mobles. I també la disposició addicional
tercera de la Llei 28/1998, de 13 de juliol, de venda
a terminis de béns mobles, estableix que el Registre de
venda a terminis de béns mobles s’integra en el Registre
de béns mobles, a càrrec dels registradors de la propietat
i mercantils, d’acord amb el que disposi el seu Reglament.

Aquest Reial decret crea el Registre de béns mobles,
com l’autèntic registre de titularitats sobre els béns
mobles i no merament de gravàmens, d’acord amb l’ha-
bilitació que li concedeixen les normes anteriors, per
bé que també s’afegeix el Registre de condicions gene-
rals de la contractació com una secció diferenciada dins
del Registre de béns mobles.

Totes aquestes matèries es poden enquadrar dins el
dret privat civil i mercantil, i en particular en l’ordenació
dels registres públics de transcendència jurídica, dins
del tràfic privat, per la qual cosa es dicta aquest Reial
decret a l’empara del que estableixen la disposició final
segona de la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions
generals de la contractació, i l’article 149.1.6a i 8a de
la Constitució espanyola.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Justícia,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de desem-
bre de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament del Registre de
condicions generals de la contractació.

S’aprova el Reglament del Registre de condicions
generals de la contractació que s’adjunta.

Disposició addicional única. Creació del Registre de
béns mobles.

1. Es crea el Registre de béns mobles, que està
integrat per les seccions següents:

1a Secció de vaixells i aeronaus.
2a Secció d’automòbils i altres vehicles de motor.
3a Secció de maquinària industrial, establiments

mercantils i béns d’equip.
4a Secció d’altres garanties reals.
5a Secció d’altres béns mobles registrables.
6a Secció del Registre de condicions generals de

la contractació.

2. El Registre de béns mobles és un registre de titu-
laritats i gravàmens sobre béns mobles, i també de con-
dicions generals de la contractació. Dins de cadascuna
de les seccions que l’integren s’aplica la normativa espe-
cífica reguladora dels actes o els drets inscriptibles que

afecten els béns, o la corresponent a les condicions gene-
rals de la contractació.

3. El Registre central de venda a terminis de béns
mobles i el Registre central de condicions generals de
la contractació són seccions de l’únic Registre de béns
mobles central, que pot estar a càrrec de més d’un regis-
trador en règim de divisió personal en els termes que
determini el Ministeri de Justícia.

4. Una vegada efectuada la inscripció en cadascuna
de les seccions, el registrador competent n’ha de remetre
una còpia al registrador central en el termini màxim dels
dos dies hàbils següents.

Per remetre-la es poden utilitzar suports magnètics
d’emmagatzematge. També es pot fer mitjançant la
comunicació telemàtica per mitjà de terminals o d’equips
autònoms susceptibles de comunicació directa amb l’or-
dinador del Registre central.

5. El registrador de béns mobles central pot expedir
publicitat formal i instrumental de la base de dades for-
mada per les dades remeses pels registradors de béns
mobles.

6. Pel que no està previst, cal atenir-se, en el que
hi sigui aplicable, al que disposen l’Ordenança del Regis-
tre de venda a terminis de béns mobles, el Reglament
del Registre mercantil i el Reglament hipotecari.

Disposició transitòria única. Competència mentre no
s’aprovi la demarcació registral del Registre de béns
mobles.

Fins que no es modifiqui la demarcació registral que
correspon al Registre de béns mobles, les seccions que
l’integren continuen a càrrec del registrador de la pro-
pietat i mercantil que en el moment de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret en tingui la competència.

No obstant això, els llibres del Registre d’hipoteca
mobiliària s’han de traslladar al Registre de béns mobles
en el termini màxim d’un any a comptar de l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article
149.1.6a i 8a de la Constitució i és aplicable a tot Espa-
nya, sens perjudici de les normes sobre interpretació
dels contractes que recull la Compilació de Dret Civil
Foral o Fur Nou de Navarra.

Disposició final segona. Data d’entrada en funciona-
ment del Registre de condicions generals.

El funcionament del Registre de béns mobles i, dins
d’aquest, del Registre de condicions generals comença
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Habilitació al Ministeri de Jus-
tícia per resoldre les qüestions que susciti l’entrada
en funcionament del Registre.

El Ministeri de Justícia, per mitjà de la Direcció Gene-
ral dels Registres i del Notariat, ha de dictar les dis-
posicions necessàries per resoldre totes les qüestions
que se suscitin en l’aplicació d’aquest Reial decret amb
vista al funcionament del Registre de béns mobles.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el Reglament que aprova entren
en vigor dos mesos després de la publicació en el «But-
lletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Justícia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
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REGLAMENT DEL REGISTRE DE CONDICIONS
GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Article 1. Definició.

El Registre de condicions generals de la contractació
és un registre de transcendència jurídica en el tràfic pri-
vat, que depèn de l’Estat i que té com a objecte la publi-
citat de les condicions generals de la contractació i de
les resolucions judicials que afectin la seva eficàcia, en
els termes que preveuen la Llei 7/1998, de 13 d’abril,
sobre condicions generals de la contractació, i aquest
Reglament.

Article 2. Contingut.

1. Són objecte d’inscripció en el Registre de con-
dicions generals de la contractació:

a) Les condicions generals de la contractació.
b) Les executòries que consignin la decisió de les

sentències fermes dictades en l’exercici d’una acció indi-
vidual de nu�itat o de no-incorporació de condicions
generals, juntament amb el text de la clàusula afectada.

c) Les executòries que consignin la decisió de les
sentències fermes dictades en l’exercici d’una acció
co�ectiva de cessació, retractació o declarativa de con-
dicions generals, juntament amb el text de la clàusula
afectada.

d) La persistència en la utilització de clàusules decla-
rades nu�es judicialment acreditada suficientment al
registrador.

2. Són objecte d’anotació preventiva:

a) La interposició d’accions individuals de nu�itat
o de declaració de no-incorporació de condicions gene-
rals, juntament amb el text de la clàusula afectada.

b) La interposició d’accions co�ectives de cessació,
retractació o declaratives de condicions generals, jun-
tament amb el text de la clàusula afectada.

c) Les resolucions judicials que acordin la suspensió
cautelar de l’eficàcia d’una condició general, juntament
amb el text de la clàusula afectada.

Les anotacions preventives tenen una vigència de
quatre anys a comptar de la data de l’anotació, i són
prorrogables fins a la terminació del procediment en vir-
tut d’un manament judicial de pròrroga. Una vegada
prorrogades, només es poden cance�ar en virtut d’una
resolució judicial que acrediti la finalització del proce-
diment o que porti a terme l’execució provisional de
la sentència dictada en el mateix procediment, de con-
formitat amb el que estableixen les lleis processals
vigents.

3. Són objecte d’assentament de cance�ació a ins-
tància d’una part interessada:

a) Les anotacions preventives efectuades en l’exer-
cici d’una acció individual de nu�itat o no-incorporació
de condicions generals, quan l’acció no hagi prosperat
per desistiment.

b) Les anotacions preventives efectuades en l’exer-
cici d’una acció co�ectiva de cessació, retractació o
declarativa de condicions generals, quan l’acció no hagi
prosperat per desistiment.

En els casos dels paràgrafs anteriors, si hi ha tran-
sacció extraprocessal, aquesta s’ha d’incorporar i ratificar
davant el jutge que hagi ordenat l’anotació, cas en què
produeix els mateixos efectes que el desistiment.

c) Les anotacions preventives en què s’hagi acordat
la suspensió cautelar de l’eficàcia d’una condició general,
quan la decisió judicial s’hagi revocat.

d) Les anotacions preventives a què es refereixen
els paràgrafs anteriors, per caducitat, quan hagin trans-
corregut quatre anys des de la seva data sense que s’hagi
prorrogat dins el termini de vigència inicial.

Article 3. Organització del Registre.

1. El Registre de condicions generals constitueix
una secció del Registre de béns mobles i està integrat
pels registres provincials i el central, que porten els regis-
tradors de la propietat i mercantils i es proveeixen d’a-
cord amb la Llei hipotecària.

2. L’organització d’aquests registres s’ha d’ajustar
al que disposin aquest Reglament i les normes que dicti
el Ministeri de Justícia.

3. El Registre central, amb seu a Madrid, porta a
terme les funcions de coordinació entre els registres pro-
vincials. El Registre central no assumeix la funció de
Registre provincial de Madrid.

Article 4. Competència.

Les condicions generals dels contractes, i els mana-
ments i les executòries relatives a resolucions judicials
s’han d’inscriure en el Registre corresponent al domicili
social o professional del predisponent o, si no n’hi ha,
al de l’establiment principal des d’on dirigeixi i gestioni
fonamentalment els seus negocis.

Article 5. Voluntarietat del dipòsit excepte en sectors
obligatoris.

Dels diferents objectes d’inscripció en el Registre de
les condicions generals només és voluntari el dipòsit
de les condicions generals de la contractació, llevat que
es tracti d’un sector específic de la contractació imposat
pel Govern, a proposta conjunta del Ministeri de Justícia
i del departament ministerial corresponent.

Article 6. Llibres del Registre.

Els registres provincials de condicions generals de
la contractació porten els llibres següents:

a) Llibre diari de presentació.
b) Llibre de dipòsit i altres inscripcions i anotacions.
c) Índex de professionals.

Article 7. Llibertat de forma.

Les condicions generals són objecte d’inscripció mit-
jançant el dipòsit del document, l’exemplar, el tipus o
el model que les contingui, els quals no necessiten ajus-
tar-se a cap formulari de caràcter oficial ni es pot exigir
cap constància de nota administrativa sobre la seva situa-
ció fiscal.

Article 8. Sistema de foli personal.

1. El Registre de condicions generals es porta pel
sistema de foli personal, de manera que les condicions
generals s’han d’inscriure, classificar i consultar per raó
de la persona del predisponent.

2. Les condicions generals també poden ser con-
sultades per raó de la matèria i per sectors específics
de la contractació.

3. A aquests efectes, dins de les condicions generals
del mateix predisponent cal classificar per raó de la matè-
ria, i assignar a cadascuna la mateixa denominació o
nom identificatiu que, si s’escau, hagi utilitzat el pre-
disponent.

Article 9. Llibre diari de presentació.

1. De la presentació de les condicions generals o
de les resolucions judicials a què es refereix aquest Regla-
ment, se n’ha de fer un assentament en el llibre diari,
en què s’ha d’identificar el representant i s’hi han d’es-
pecificar els models, les executòries o els manaments
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presentats. Aquest assentament té una vigència de quin-
ze dies hàbils.

2. La presentació es pot fer en qualsevol dels regis-
tres de la propietat, mercantils o de béns mobles d’Es-
panya.

3. Els models s’han de presentar per duplicat, jun-
tament amb una so�icitud subscrita pel professional, tant
si és una persona física o jurídica, que les utilitzi o les
recomani. En la so�icitud s’ha de fer constar el nom,
els cognoms o la denominació social, el número o la
cèdula d’identificació fiscal (NIF o CIF), el número del
codi d’activitats econòmiques (CNAE), el domicili o l’es-
tabliment principal del professional que fa el dipòsit, i
també el nom, els cognoms o la denominació social del
representant si es fa per mitjà seu; i la denominació
identificativa de les condicions generals de les quals se
so�icita el dipòsit.

4. També pot presentar els models de condicions
generals qualsevol persona física o jurídica que s’hagi
adherit a algun contracte que les contingui, sempre que
en el contracte consti l’autorització del predisponent o
mitjançant un escrit subscrit pel predisponent o pel seu
representant, que el registrador ha d’arxivar. Amb els
mateixos requisits pot efectuar el dipòsit qualsevol entitat
legitimada per interposar les accions co�ectives decla-
rativa, de cessació o de retractació.

5. En cas de manca de conformitat del predispo-
nent, només poden ser objecte de dipòsit les condicions
generals en virtut d’una executòria de la sentència ferma
estimatòria d’una acció declarativa, de cessació o de
retractació. Mentrestant, s’ha de fer l’anotació preventiva
de la demanda si el jutge ho ordena, a instància de
l’interessat.

6. Quan es tracti de resolucions judicials referents
a condicions generals de la contractació, per a la pre-
sentació s’hi ha d’adjuntar el manament, presentat per
duplicat, que contingui literalment les condicions gene-
rals afectades. Un dels exemplars del manament s’ha
de retornar al jutge que l’hagi lliurat, amb una nota on
consti que s’ha fet el dipòsit, i l’altre s’ha d’arxivar.

7. El registrador ha de fer l’assentament de presen-
tació i retornar un dels duplicats al presentant, amb una
nota que acrediti que s’ha fet la presentació.

8. Si la presentació s’ha fet en un registre no com-
petent, el registrador ha de fer l’assentament de pre-
sentació en el seu diari i el mateix dia ha de remetre
al registrador de destinació competent, per telecòpia,
correu electrònic o similar, una còpia dels models pre-
sentats, cosa que ha de fer constar al peu de la so�icitud.
Per la mateixa via, el mateix dia el registrador de des-
tinació ha de justificar-ne la recepció o, si és inhàbil en
el seu Registre, el dia hàbil següent, i a partir d’aquest
moment s’ha d’entendre amb el presentant. El registra-
dor d’origen ha de consignar el justificant de recepció
per mitjà d’una nota al marge de l’assentament de pre-
sentació en el llibre diari.

Article 10. Presentació per via telemàtica o en suport
magnètic.

1. Malgrat el que disposa l’article anterior, es poden
remetre directament als registres provincials per via tele-
màtica o en suport magnètic les clàusules d’aquells pre-
disponents que ho hagin so�icitat al registrador de con-
dicions generals de la contractació corresponent. Per
fer-ho, s’ha d’utilitzar una firma electrònica avançada que
permeti conèixer la identitat del remitent, degudament
certificada, d’acord amb el que disposa el Reial decret
llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre firma electrò-
nica.

2. El registrador s’ha de poder comunicar amb els
interessats de la mateixa manera.

Article 11. Llibre de dipòsit de condicions generals.

1. El llibre de dipòsit de condicions generals és de
fulls mòbils i s’ha d’elaborar per procediments informà-
tics o s’ha de substituir per fitxers manuals o arxius infor-
màtics; en aquest cas, s’hi han de fer constar totes les
circumstàncies que exigeixen la Llei i aquest Reglament.

2. Els arxius informàtics han de ser objecte de
còpies de seguretat diàriament.

3. A cada predisponent se li assigna un número
correlatiu, a mesura que s’efectuïn els dipòsits de les
condicions generals. En cada foli, que ha d’anar precedit
pel número assignat al predisponent i subnumerat corre-
lativament dins d’aquell, s’hi ha de fer constar, a més
del nom del predisponent, el tipus d’assentament, la
denominació o el nom identificatiu de les condicions
generals, el trasllat literal de les condicions, les dades
de presentació en el llibre diari, la data del dipòsit i les
dades del lligall o l’arxiu informàtic que contingui els
models.

4. El registrador ha de fer constar al peu del duplicat
del model les dades de l’assentament, amb referència
al foli del llibre de dipòsit de condicions generals en
què s’hagi efectuat.

Article 12. Rectificació o modificació de models de con-
dicions generals prèviament inscrits.

La rectificació o la modificació parcial pel predispo-
nent dels models de condicions generals ja inscrites,
s’ha de fer amb els mateixos requisits que el dipòsit
del clausulat que es rectifica, però s’ha de fer constar
a més a més en el Registre de condicions generals de
la contractació per una nota al marge de l’assentament
relatiu a les condicions generals modificades.

Article 13. Índex de professionals.

El registrador de condicions generals ha de portar
un índex per ordre alfabètic i per procediments infor-
màtics en què s’incorpori, com a mínim, la identificació
del predisponent i un extracte dels diferents assenta-
ments que s’hi han efectuat relatius al mateix predis-
ponent en el llibre de dipòsit de condicions generals,
amb indicació del llibre, el foli i l’assentament de què
es tracti.

Article 14. Actuació professional del registrador.

1. El registrador, d’acord amb l’article 11.9 de la
Llei, ha d’estendre en tot cas l’assentament so�icitat,
amb la qualificació prèvia de la concurrència dels requi-
sits establerts. A aquests efectes, d’acord amb les regles
de competència que estableix l’article 4, ha de verificar
en el termini de cinc dies hàbils el caràcter de condicions
generals de les clàusules el dipòsit de les quals se so�icita
i la legitimació per so�icitar-lo.

2. El registrador ha de comprovar la identitat del
presentant i, si no és el mateix predisponent, ha d’exigir
que n’acrediti degudament la representació. Si es tracta
d’un predisponent que és una persona jurídica, el regis-
trador ha de comprovar la representació orgànica o
voluntària de la persona física que intervingui en nom
seu.

3. El registrador ha de denegar, en el termini que
assenyala l’apartat 1, el dipòsit de les condicions gene-
rals en els casos següents:

a) Quan la persona que so�icita el dipòsit no estigui
legitimada per fer-ho o no acrediti suficientment la seva
representació.

b) Quan es tracti de clàusules que contenen con-
tractes administratius, contractes de treball, contractes
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de constitució de societats, contractes reguladors de rela-
cions familiars o successoris.

c) Quan el predisponent no sigui un professional.
La qualitat de professional s’ha d’acreditar al registrador
per qualsevol mitjà admès en dret, en particular pel cer-
tificat d’alta a efectes de l’impost d’activitats econòmi-
ques.

d) Quan de les circumstàncies concurrents es des-
prengui que les clàusules no han estat redactades amb
la finalitat de ser incorporades a una pluralitat de con-
tractes. Sens perjudici que aquella finalitat es pugui acre-
ditar de qualsevol altra forma, s’entén que n’hi ha quan
s’adjunti més d’un contracte en què sí que s’hagin incor-
porat.

4. El registrador ha de suspendre el dipòsit de les
condicions generals i�egibles mentre el predisponent no
n’aclareixi els termes, sens perjudici de les facultats que
en l’exercici de la funció jurisdiccional correspon a jutges
i tribunals.

5. La comunicació de l’existència de defectes al pre-
sentant s’ha de fer mitjançant telecòpia, correu electrònic
o un procediment telemàtic similar al domicili assenyalat
en la instància i s’ha de fer constar al marge del llibre
diari. En cas que el presentant manqui de mitjans de
recepció telemàtics, la comunicació s’ha de fer per escrit
i s’ha de remetre per correu a aquest domicili, per qual-
sevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.

Article 15. Persistència en la utilització de clàusules
nu�es.

1. La persistència en la utilització de clàusules decla-
rades judicialment nu�es, per una acció individual o
co�ectiva, pot ser objecte d’inscripció separada en el
Registre de condicions generals de la contractació, mit-
jançant el dipòsit, a instància de qualsevol adherent o
legitimat per interposar accions co�ectives, de l’exemplar
de contracte en què apareguin aquestes clàusules, sem-
pre que prèviament s’hagi inscrit la sentència judicial
ferma de nu�itat i s’acrediti suficientment al registrador
la persistència en la utilització per qualsevol mitjà admès
en dret.

2. Es considera que hi ha persistència en la utilit-
zació quan els contractes en què s’incorporin aquelles
clàusules tinguin una data posterior a la sentència, sem-
pre que hagin transcorregut tres mesos des de la data
de la inscripció de la sentència ferma en el Registre.
El registrador ha de comunicar al predisponent la pre-
sentació d’aquests contractes, perquè en el termini de
set dies hàbils pugui fer les a�egacions que consideri
convenient.

3. Una vegada acreditada la persistència en la uti-
lització, el registrador ha de fer-la constar en el Registre
mitjançant un assentament a continuació de la inscripció
de la sentència, llevat que hi hagi assentaments inter-
medis; en aquest cas, s’ha de fer constar a continuació
d’aquests assentaments. La persistència en la utilització
de condicions generals declarades nu�es judicialment
pot ser objecte d’assentaments ulteriors a mesura que
s’exhibeixin al registrador nous contractes en què s’u-
tilitzin aquestes clàusules.

4. Aquests assentaments només poden ser cancel-
lats amb el consentiment de cada un dels adherents
o legitimats per interposar les accions co�ectives a ins-
tància dels quals s’hagi efectuat la inscripció o per reso-
lució judicial ferma.

5. El registrador de condicions generals de la con-
tractació ha de comunicar al Ministeri de Justícia, el
mateix dia que les hagi efectuat, les anotacions preven-
tives fetes per persistència en la utilització de clàusules
nu�es.

Article 16. Connexió entre els registres provincials i
el central.

El registrador provincial en el Registre del qual s’hagi
verificat la inscripció de les condicions generals ha de
comunicar telemàticament al registrador central el dipò-
sit efectuat, per referència al predisponent, el seu sector
d’activitat, el full, l’assentament i la denominació iden-
tificativa de les condicions generals, en el termini màxim
de dos dies hàbils.

Article 17. Efectes de la inscripció.

1. Les accions co�ectives de cessació i retractació
prescriuen en el transcurs de dos anys des de la data
en què s’hagi fet la inscripció de les condicions generals
la utilització o la recomanació de les quals pretenen fer
cessar. Es considera data de la inscripció per a tots els
efectes legals, la de l’assentament de presentació que
ha de constar en la inscripció.

2. D’acord amb l’article 22 de la Llei, les sentències
fermes obtingudes en l’exercici d’accions co�ectives
s’han d’inscriure en el Registre de condicions generals
de la contractació, i vinculen els jutges i els tribunals
en ulteriors processos en els termes que preveu l’article
20, sempre que en el procés sigui part el mateix pre-
disponent.

3. Els notaris i els registradors de la propietat i mer-
cantils no poden autoritzar ni inscriure els contractes
o els negocis jurídics en què s’hi vulguin incloure clàu-
sules que hagin estat declarades nu�es per abusives
per una sentència inscrita en el Registre de condicions
generals.

Article 18. Incorporació de condicions generals dipo-
sitades.

Els requisits que estableixen els articles 5 i 7 de la
Llei sobre condicions generals de la contractació s’en-
tenen complerts quan consti en les condicions particulars
del contracte una referència i un he rebut, signats per
l’adherent, de les dades d’inscripció de les condicions
en el Registre de condicions generals i en què consti
que se li ha entregat un exemplar. Això no és aplicable
quan alguna norma exigeixi la incorporació material de
les condicions generals al document.

Article 19. Informació sobre el contingut del Registre.

1. Totes les persones tenen el dret de conèixer el
contingut dels assentaments registrals.

2. La informació sobre els assentaments registrals
pot tenir lloc com a publicitat formal, que s’ha de fer
sota la responsabilitat i sota el control professional del
registrador que li atorga valor jurídic, o per mitjà de la
publicació periòdica del seu contingut.

3. La informació es proporciona per raó del predis-
ponent o de la matèria. Si es tracta de condicions gene-
rals declarades judicialment abusives per una sentència
inscrita, que estiguin compreses en la disposició addi-
cional primera de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general
per a la defensa dels consumidors i els usuaris, també
es poden consultar per raó de l’epígraf o la clàusula,
de la 1 a la 29, en què estiguin incloses.

Article 20. Publicitat formal, instrumental i continuada.

1. La publicitat formal es pot fer mitjançant un cer-
tificat o una nota simple informativa. En ambdós casos,
han de constar literalment les condicions generals dipo-
sitades. El registrador ha d’expedir les notes simples
informatives el mateix dia de la so�icitud i els certificats
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en el termini màxim de dos dies per persona respecte
de la qual se so�icita informació.

2. Així mateix, ha de disposar de mitjans telemàtics
que assegurin la so�icitud i la recepció per aquesta via
de publicitat formal per qualsevol interessat, sempre que
també garanteixin la impossibilitat de manipulació o tele-
buidatge de les dades del Registre.

3. La publicitat formal es pot obtenir per mitjà de
qualsevol resgistrador de la propietat, mercantil o de
béns mobles d’Espanya. Els registradors mercantils
poden fer constar en la publicitat formal que expedeixin
la circumstància que la societat o l’entitat inscrita ha
dipositat les condicions generals dels seus contractes.

4. Els registradors de condicions generals han de
disposar, per mitjà del Registre central, d’una base de
dades, amb caràcter de publicitat instrumental, integrada
per un extracte de les condicions generals dipositades
i de les resolucions judicials dictades sobre aquestes
condicions, que hagin estat inscrites o anotades pre-
ventivament en qualsevol dels registres provincials o en
el Registre central.

El registrador central ha de donar trasllat trimestral-
ment de les modificacions que hi hagin hagut en la base
de dades al Consell de Consumidors i Usuaris i a l’Institut
Nacional de Consum, perquè en tinguin coneixement
i en donin trasllat als responsables de consum de les
comunitats autònomes.

5. Els registradors provincials i central han d’actuar
de manera coordinada i formar en comú la base de
dades, a la qual qualsevol persona física o jurídica, públi-
ca o privada, ha de poder accedir telemàticament des
de qualsevol d’aquests registres, si bé els registradors
han d’adoptar les mesures tècniques adequades per
impedir la manipulació o el telebuidatge del contingut
de la base de dades.

6. Qualsevol interessat també pot so�icitar al regis-
trador de condicions generals informació continuada
sobre aquesta publicitat instrumental, de manera que
pugui tenir coneixement immediat de les condicions
generals dipositades en tots o en algun sector específic
de la contractació, o de les resolucions judicials que afec-
tin les condicions que hagin estat anotades o inscrites
en el Registre.

7. Les anotacions preventives cance�ades per cadu-
citat o per una resolució judicial no s’han d’incloure a
la base de dades de publicitat instrumental.

Article 21. Publicació.

1. El registrador central de condicions generals de
la contractació ha de fer també una publicació anual
on constin les sentències judicials inscrites com a con-
seqüència de l’exercici d’accions individuals o co�ectives
de nu�itat o no-incorporació, així com d’accions co�ec-
tives de cessació, de retractació o declaratives de con-
dicions generals, classificades per sectors i predispo-
nents.

2. Qualsevol interessat té el dret d’obtenir gratuï-
tament aquesta publicació.

3. El registrador central ha de remetre gratuïtament
aquesta publicació al Consell de Consumidors i Usuaris,
a l’Institut Nacional de Consum i als òrgans responsables
de consum de les comunitats autònomes.
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Article 22. Dictamen de conciliació.

1. Prèviament a la interposició de les accions co�ec-
tives de cessació, retractació o declarativa, les parts
poden sotmetre la qüestió davant el registrador provin-
cial de condicions generals de la contractació competent
perquè, en el termini de quinze dies hàbils següents a
la so�icitud, emeti dictamen sobre l’adequació de les
clàusules que no compleixen la Llei.

2. El dictamen no és vinculant, llevat que les dues
parts ho facin constar de manera expressa a la so�icitud
o quan de l’examen efectuat s’apreciï que alguna clàusula
està inclosa en les que preveu la disposició addicional
primera de la Llei general per a la defensa dels con-
sumidors i els usuaris.

3. El dictamen pot consistir a proposar-los una
redacció alternativa de totes o algunes de les clàusules
qüestionades, o a determinar l’abast o la interpretació
d’alguna de les clàusules. El registrador també pot pro-
posar com a seva la redacció alternativa suggerida per
alguna de les parts.

4. El predisponent o l’adherent també poden sot-
metre al dictamen del registrador, sense els efectes del
dictamen de conciliació, la qualificació de la validesa
de les condicions generals. En aquests casos, es pot
sotmetre al registrador central o a qualsevol dels pro-
vincials, que no s’ha de limitar a qualificar els aspectes
a què es refereix l’article 14, sinó la plena adequació
de les clàusules a la llei i a aquest Reglament.

Article 23. Recursos.

1. Contra la decisió del registrador de no efectuar
l’assentament de presentació, de no expedir publicitat
formal o de no emetre el dictamen de conciliació, i en
general davant l’incompliment dels deures que li imposa
aquest Reglament, l’interessat pot recórrer en queixa
directament davant la Direcció General dels Registres
i del Notariat.

2. Contra la decisió del registrador de suspendre
o denegar la inscripció o l’anotació preventiva de les
condicions generals o de la persistència en la seva uti-
lització quan hagin estat declarades judicialment nu�es,
i en general contra la negativa a efectuar qualsevol assen-
tament diferent del de presentació, l’interessat pot
recórrer en via governativa en els termes que preveu
la legislació hipotecària. En aquests casos, la resolució
de la Direcció General no admet un recurs posterior,
sens perjudici d’acudir a la via judicial civil.

Article 24. Aplicació supletòria dels reglaments mer-
cantil i hipotecari.

En tot el que no preveuen els articles anteriors i en
tot el que no s’oposi a la seva naturalesa, s’ha d’aplicar
el que estableix el Reglament del Registre mercantil i,
si no, el Reglament hipotecari, especialment quant a lli-
bres, assentaments i publicitat formal.


