
                               
 
 
Noves exigències antiblanqueig: Declaració d'Identificació del Titular 
Real que ostenta més del 25% del capital social. 
 
El passat 27 de març de 2018 es va publicar l'Ordre Ministerial JUS/319/2018, 
per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre 
Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.  
 
La principal novetat d'aquesta Ordre Ministerial és que, a partir d'ara, les 
persones jurídiques, en presentar els Comptes Anuals en el Registre Mercantil, 
hauran de declarar qui o els qui són els Titular/s Real/s, que, en virtut de la Llei 
10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament 
del terrorisme, és la persona o persones físiques que posseeixin o 
controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25% del 
capital social de la societat. 
 
Aquesta declaració es realitzarà a través d'un formulari estàndard que s'afegirà 
a la documentació que se sol presentar en dipositar cada any els comptes 
anuals en el Registre Mercantil. És important indicar que, una vegada presentat 
el formulari, no serà necessari tornar a emplenar-ho en exercicis successius, 
tret que s'hagi produït algun canvi en la titularitat real. 
 
La finalitat d'aquesta declaració és la de reforçar les mesures en matèria de 
prevenció contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, i ve 
motivada per una Directiva Europea (Directiva (UE) 2015/849 del Parlament 
Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015).  
 
Aquesta declaració no és cap novetat per a les persones jurídiques espanyoles 
atès que és una informació que ja exigien els Notaris sempre que es 
necessitava atorgar una escriptura pública. La diferència radica que en 
presentar-la en el Registre Mercantil aquesta informació serà pública, (encara 
que els Registres ja han indicat que respectaran la legislació de protecció de 
dades), i abans es quedava en l’àmbit privat. 

 
 


