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CONFLICTE NOTARIS versus REGISTRADORS  

PEL REGISTRE DE TITULARITAT REAL 
 

 
El 27 de març es va publicar l’ordre ministerial JUS/31972018, de 21 de març, per la qual s’aprovaven 
els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals, introduint novetats 
no tant sols relatives a la forma d’omplir el model, sinó també a la informació que ha de ser 
proporcionada per les societats.  
 
La principal i més significativa novetat radica en l’exigència d’identificació del titular real de les societats. 
Amb aquest canvi, es pretén donar compliment a la Directiva (UE) 2015/849, en la qual s’exigeix que la 
titularitat real de les societats dels Estats membres de la Unió Europea quedi consignada en un registre 
públic.  
 
No obstant això, la normativa europea no concreta a quin tipus de “Registre Públic” ha de consignar-se, 
citant, únicament a mode d’exemple, la possibilitat que aquest sigui el Registre Mercantil de cada país. 
Cal fer esment que, actualment, els Notaris, en compliment de la llei de prevenció del blanqueig de 
capitals, ja gestionen una base de dades de titularitats reals. 
 
Aquest fet ha derivat en un enfrontament entre el Consell General del Notariat i els Registradors 
Mercantils, donant lloc a la interposició d’un recurs a l’Audiència Nacional per part del Consell 
General del Notariat per el contingut de l’ordre ministerial i sol·licitant, com a mesura cautelar, la 
seva suspensió. No obstant l’anterior, aquesta mesura cautelar ha estat rebutjada. 
 
Els Notaris al·leguen que queda en dubte el dret a la intimitat de les persones que apareixen 
identificades com a titulars reals, al mateix temps que no queda clar l’ús que els Registradors en faran 
en quant a la publicitat de les mateixes, ja que quedarà a instància i qualificació del Registrador verificar 
l’interès legítim de qualsevol que sol·liciti les dades per dirimir si se’ls hi han de facilitar. Al mateix 
temps, el Notaris consideren que amb l’existència d’una base de dades notarial de titularitats reals al 
qual tenen accés lliure les administracions públiques hauria de ser suficient per el compliment de la 
Normativa europea. 
 
En conseqüència amb l’anterior, haurem d’esperar a la resolució del recurs per poder continuar avançant 
en aquestes qüestions, havent, mentrestant i inexcusablement, de realitzar les comunicacions dels 
titulars reals a través dels comptes anuals tal i com estableix l’ordre ministerial. 
 
Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així 
com els oferim concertar assessorament concret al respecte en cas que ho considerin convenient. 
 
Atentament, 
 
Laura Pasqual Lleopart  
Advocada 
 


