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Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes 

      
 

TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA (UE) 2015/849 SOBRE EL BLANQUEIG DE CAPITAL AL DRET ESPANYOL 
 

Us informem que el Reial Decret Llei 11/2018 (de 31 d'agost) va introduir canvis en la Llei 10/2010, de Blanqueig de Capitals, sent el principal canvi 
el nou REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS A SOCIETATS I FIDEÏCOMISOS. Aquests canvis han estat envoltats de polèmica no resolta, 
ja que el Reial Decret Llei (que sí va ser convalidat) va donar lloc a un Projecte de Llei la tramitació del qual ha quedat en suspens a causa de la 
situació parlamentària actual, de manera que fins a la data no han pogut aclarir els molts dubtes que suscita, existint diferents interpretacions (algunes 
divergents). Tampoc el Ministeri de Justícia ha aclarit aquests dubtes, ja que, fins ara, no ha fet ús de l'autorització que se li va atorgar per dictar les 
instruccions o resolucions necessàries. Avui dia, doncs, segueix sense existir un acord interpretatiu entre l'Administració, els Registradors Mercantils 
i els col·lectius afectats, de manera que el grau d'incertesa és alt. 
En tot cas, pensem que és important informar-vos de la situació, que resumim de la manera següent, d'acord amb el criteri del Consell General de 
l'Advocacia Espanyola (CGAE): 
I.- No està clar per a quines persones neix l'obligació d'inscriure’s en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos. 

Deixant a banda els advocats (que tenen un apartat específic), la norma estableix, en general, l'obligació d'inscriure’s de qualsevol persona 
- física o jurídica- que, professionalment i per compte de tercers, dugui a terme alguna de les activitats: 
a) "Prestar el servei de constituir societats o altres persones jurídiques; 
b) Exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat, soci d'una associació 
o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; 
c) Facilitar un domicili social o una adreça comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre 
instrument o persona jurídics; 
d) Exercir funcions de 'fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; 
o 
e) Exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i 
que estiguin subjectes a requisits d'informació d'acord amb el Dret de la Unió o normes internacionals equivalents que garanteixin l'adequada 
transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions." 
La norma no aclareix què s'entén per "professionalment i per compte de tercers". Segons el CGAE, s'actua per compte de tercer quan la 
intervenció és "per interposició" (és a dir, quan s'actua com a fiduciari o en lloc d'un altre). Es tracta, però, d'una mera interpretació, no pacífica. 
Tampoc es donen més detalls sobre els serveis indicats, si bé, s'entén que queden obligades aquelles entitats o persones físiques que 
constitueixin alguna societat per després vendre-la a empresaris interessats en comptar ràpidament amb una societat ja constituïda, doncs a 
nivell de la UE es considera que aquesta activitat és de risc, de manera que aquest tipus d'operacions són de comprovació preferent. 

II.- El procés per inscriure varia segons el Registre Mercantil (en endavant, RM) de cada província. No hi ha unitat de criteri ni un model unificat 
per dur a terme la inscripció, sinó que cada RM provincial té les seves regles pròpies. El procediment pot variar en funció de si la persona que 
s'inscriu en el Registre de prestadors ja està, o no, prèviament inscrita al RM i inclou una manifestació de titularitat real de la persona que es registra. 
En tot cas, es tracta d'un procediment relativament senzill i de cost moderadament baix. 
III.- La inscripció en el Registre comporta altres obligacions, sent la principal la d'afegir en els Comptes Anuals de l'inscrit un formulari 
especial addicional. Inscriure’s té, doncs, les seves conseqüències. En el cas que els Comptes Anuals estiguin sotmesos a auditoria de comptes, 
recomanem consulta prèvia amb els seus Auditors de Comptes. 
Les persones que no estiguessin obligades al dipòsit de comptes i que s'inscriguin en el Registre de prestadors, passen a quedar obligades a 
dipositar-les al RM. 
IV.- El no inscriure’s, estant obligat a això, comporta una infracció lleu de la normativa, el que pot arribar a ser sancionable, si bé l'opinió 
general és que, donada la incertesa generada per la normativa, no s'han d'imposar sancions, almenys, durant un primer període (de durada 
indefinida). 
La norma demana que la inscripció es realitzi amb caràcter previ a l'inici de l'activitat en qüestió, i, en cas de venir-se exercint, fer-ho fins el proper 
dia 4 de setembre, si bé els Registradors ens han confirmat que hi ha molt poca activitat fins el moment, tenint en compte els dubtes existents i les 
vacances estivals, de manera que s'admetran inscripcions voluntàries després d'aquesta data. 
Si, entre les seves activitats, hi ha la prestació de qualsevol dels serveis indicats, preguem valorin aquesta informació, consultant-amb nosaltres en 
cas de tenir qualsevol dubte o comentari. 
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Aquest comunicat procedeix d’ ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a addvera@addvera.eu 
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