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Barcelona, a 16 de octubre de 2017 

 

 

Distingit client, 

 

El dia 3 de gener de 2018 entrarà en vigor, a tot Europa, la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i 

del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen 

la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (en endavant, MiFID II), i el Reglament (UE) Nº 600/2014 

del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014, relatiu als mercats d'instruments financers i 

pel qual es modifica el Reglament (UE) Nº 648/2012 (en endavant, MiFIR). 

 

Fins el passat 18 de setembre estava obert el procés d'audiència pública per les entitats del sector sobre 

l'esborrany del Reial Decret d'adaptació reglamentaria a la Llei del mercat de valors i pel qual es modifica 

parcialment el Rd 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i 

de la resta d'entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la 

Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Rd 1309/2005, de 4 de 

novembre, amb l'objectiu final de finalitzar el procés de transposició de la citada Directiva MiFID II abans 

de la seva entrada en vigor.  

 

Un dels principals objectius del nou marc regulatori comunitari és la millora en la gestió dels riscos 
financers, mitjançant procediments que fomentin la transparència de les operacions financeres i la 

identificació dels subjectes participants, com per exemple la comunicació d'operacions a les autoritats 

competents, a la qual estan obligades les empreses de serveis d'inversió, i els organismes rectors del 

mercat que gestionen sistemes multilaterals de negociació (SMN) o sistemes organitzats de contractació 

(SOC), les quals hauran de conservar durant 5 anys els registres amb les dades pertinents relatives a totes 

les ordres i a totes les operacions amb instruments financers que hagin dut a terme, ja sigui per compte 

propi o per compte d'un client. 

 

Per tal d'aconseguir aquest propòsit, serà necessari obtenir un codi global i únic, basat en l'estàndard 

ISO 17442, que permeti identificar les persones jurídiques que intervinguin en el mercat financer, anomenat 

Codi LEI. 

 

Estaran obligats a obtenir un Identificador d'Entitat Jurídica, ("LEI" per les seves sigles en anglès) 

totes les empreses que: 
a) participin en el comerç de derivats, és a dir d'instruments de pagament formats per tots aquells 

valors que donen dret a adquirir o a vendre valors negociables o que donen lloc a una liquidació 

en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d'interès o rendiments, 

matèries primes o altres índexs o mesures, inclòs els derivats extra-borsàtils, l'execució dels 
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quals no té lloc en un mercat regulat o en un mercat d'un tercer país que es consideri equivalent 

a un mercat regulat, i  
 

b)  realitzin operacions amb persones o entitats tals com:  

 Bancs i companyies financeres,  

 Entitats que emeten accions, deute o valors per a altres estructures de capital,  

 Entitats que cotitzin en borsa, 

 Entitats que comercien accions o deute, 

 Mitjans d'inversió, inclosos fons d'inversió, fons de pensions i mitjans d'inversió alternatius 

constituïts com a entitats corporatives o acords d'inversió col·lectiva (fons paraigües, fons de 

cobertura, capital de risc, etc.), 

 Entitats sota la supervisió d'un regulador financer i les seves afiliades, filials i societats 

cartera, i  

 Entitats de contrapartida per a transaccions financeres  

 

Per més detall, a les seccions A i C de l'Annex I de la Directiva MiFID II consten descrits els diferents 

serveis i activitats d'inversió subjectes així com els instruments afectats respectivament.  

 

El fet de no obtenir l'esmentat codi abans de la data límit podria comportar greus dificultats a les empreses 

per poder operar en tot tipus de mercats, inclosa la impossibilitat d'actuar en aquestes operacions. 

 

A nivell estatal, l'ens encarregat de la emissió i gestió del Codi LEI és el Registre Mercantil.  Apuntar 

que l'expedició del codi té un cost de 100€ + IVA, i que la seva vigència és d'un any. La renovació, que 

s'haurà de tramitar  cada any, té un cost de 50 euros més IVA. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Manuel Alijarde, Gabriel 
Ribó o Eduard Casanovas estan a la seva sencera disposició per a qualsevol aclariment o ampliació al 

contingut de la present circular.  

 

Atentament,  

AUDICONSULTORES 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de 
continguts’ d’informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això 
pugui constituir assessorament professional de cap  tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions 
personals o empresarials. 
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