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PRESENTACIÓ 

En aquest tema es realitzarà una aproximació a la institució del Registre 
Mercantil, element essencial de publicitat de circumstàncies que afecten els 
empresaris del qual es desprenen especials efectes. Per aquest motiu, es 
tracta d'un instrument d'ús quotidià i molt útil en el tràfic, pel qual motiu resulta 
essencial la comprensió dels seus principals elements. 
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CONTINGUTS DEL BLOC TEMÀTIC 

1. Concepte, finalitat i regulació 
El precedent històric del Registre Mercantil és l'obligació medieval dels 
comerciants d'estar matriculats en el llibre de la Corporació, encara que el 
Registre Mercantil actual té una gran diferència amb relació a la matrícula. 
Mentre que la finalitat de la matrícula era ser un mitjà per conèixer qui era 
comerciant, la finalitat del Registre és ser l'instrument bàsic de la publicitat 
legal. Això significa que el Registre és un mitjà perquè determinades situacions 
jurídiques que afecten els empresaris puguin ser públicament conegudes. 
Mitjançant aquesta publicitat es pretén salvaguardar la seguretat del tràfic, en 
protegir la confiança en l'aparença que, positivament o negativament, es deriva 
de la inscripció en el Registre. Cal tenir en compte que un empresari estableix 
multitud de relacions jurídiques que són del màxim interès per als tercers que 
vulguin contractar amb ell. A causa del seu enorme nombre i al fet que es 
basen en l'autonomia de la voluntat de l'empresari, són difícils de conèixer per 
part de tercers. Si els tercers haguessin d'investigar les relacions jurídiques de 
l'empresari, es dificultaria el tràfic i, a més a més, aquest seria en tot cas 
insegur, la qual cosa, en darrer terme, repercutiria en la contractació, que seria 
menys ràpida, i s'haurien d'adoptar moltes més cauteles, amb les 
repercussions que, en darrer terme, es desprendrien per a l'economia en 
general. 
Per aquest motiu, l'ordenament jurídic està molt interessat a crear mecanismes 
que puguin donar publicitat a aquestes situacions. Cal distingir dos tipus de 
mecanismes de publicitat, que despleguen distints efectes: 
a) Instruments de mera publicitat formal. Les normes mercantils poden imposar 
la difusió de determinades informacions que afecten l'organització o activitat 
d'un empresari a la seva documentació, als periòdics, al BORME, als 
registres... La finalitat d'aquesta publicitat simplement és donar a conèixer 
aquestes dades de forma general a les persones que puguin estar-hi 
interessades. Per això, no es disposen especials conseqüències de la publicitat 
d'aquestes dades, sinó que únicament es disposen conseqüències jurídiques 
en cas d'incompliment (sancions, nul·litat d'acords socials...) a fi de compel·lir a 
la difusió d'aquestes circumstàncies. 
b) Instruments de publicitat jurídica (publicitat material). En aquest cas les 
normes mercantils imposen la difusió de determinades informacions que 
afecten l'organització o activitat d'un empresari, habitualment en un registre 
públic, i s'estableixen determinades conseqüències jurídiques de la publicitat 
d'aquestes dades, de manera que les dades en aquest publicades són 
oposables als tercers, i els tercers veuen protegida la seva posició si actuen 
confiant en la veracitat de les dades. D'aquesta manera es fa equivaler la 
possibilitat de conèixer aquestes circumstàncies amb el seu coneixement 
efectiu, i es protegeix l'aparença creada per la publicitat d'aquestes dades. No 
tots els registres públics despleguen aquest efecte de publicitat, que és 
excepcional, i per tant l'ordenament jurídic l'ha de disposar expressament. 
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Un dels principals instruments de publicitat del dret mercantil és el Registre 
Mercantil. No obstant això, existeixen tant altres mecanismes de publicitat 
(anuncis obligatoris, necessitat de fer figurar determinades circumstàncies en la 
correspondència oficial de l'empresari…) com altres registres especials, entre 
els quals destaquen els següents: Registre de la Banca Privada, Registre 
d'Entitats d'Assegurança, Registre de Matrícula de Vaixells, Registre de 
Matrícula d'Aeronaus, Registre de la Propietat Industrial, Registre d'Hipoteca 
Mobiliària i Penyora sense desplaçament, registres especials d'institucions 
d'inversió col·lectiva i dels seus gestors i dipositaris, Registre de Venda a 
Terminis, Registre d'Empreses Marítimes, Registre de Contractes de 
Transferència de Tecnologia, Registre d'Empreses d'Arrendament Financer, 
Registre d'Entitats de Finançament, Registre de Societats de Crèdit Hipotecari, 
Registre de Societats Anònimes Laborals, Registre de Cooperatives, Registre 
de Patents, Registre Especial d'Empreses de Comerç Exterior... 
El Registre Mercantil és un registre públic la finalitat principal del qual és fer 
pública l'existència dels empresaris, de les societats mercantils i de la resta de 
subjectes inscriptibles, així com determinades circumstàncies i actes relatius a 
aquests. No obstant això, no es tracta d'un mer document de publicitat, sinó 
que de la inscripció de dades en el Registre es desprenen una sèrie de 
conseqüències que s'estudiaran posteriorment amb major detall. La finalitat del 
legislador en crear el Registre Mercantil era dotar el tràfic d'un poderós 
mecanisme per obtenir seguretat, i per aconseguir que aquest objectiu es fes 
efectiu són necessàries tres mesures: 
a) És necessari crear un registre públic, obert a tots els tercers, ja que és 
necessari que qualsevol amb interès pugui accedir de forma simple a les dades 
publicades. 
b) És necessari que s'arbitrin mecanismes que permetin que els tercers tinguin 
confiança en les dades que apareixen en el Registre. Per a això és necessari 
regular una sèrie de garanties perquè les dades que accedeixin al Registre 
reflecteixin la realitat, ja que només s'aconseguirà la confiança dels tercers si 
les dades que apareixen en el Registre coincideixen amb la situació real, en 
cas contrari l'instrument fracassaria per més que fos possible l'accés públic a 
les dades. Un dels principals mecanismes en aquest sentit és exigir com a 
norma general escriptura pública per a la inscripció en el Registre Mercantil i 
situar-ne al capdavant un registrador, la qual cosa suposa que les 
circumstàncies que accedeixen a la publicitat registral hauran superat un doble 
control. El doble control no implica la sanació de les inscripcions nul·les. De fet, 
qualsevol persona interessada pot instar la declaració judicial d'inexactitud o 
nul·litat de l'assentament practicat. 
c) És necessari que es derivi alguna utilitat de la inscripció de dades en el 
Registre Mercantil. Per aconseguir això, el legislador, aprofitant la fiabilitat de 
les circumstàncies que apareixen inscrites en el Registre (fonamentalment 
gràcies al doble control), desprèn d'aquestes algunes conseqüències jurídiques 
que s'analitzaran posteriorment amb detall, i que interessen tant a l'empresari 
que inscriu les dades com als tercers. 
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A l'últim, cal tenir en compte que la infraestructura creada perquè el Registre 
Mercantil pugui complir satisfactòriament les seves funcions, i en especial el fet 
que al capdavant d’aquest se situï un registrador, permeten aprofitar aquestes 
circumstàncies per fer recaure en el Registre tota una sèrie de funcions 
accessòries, com la legalització de llibres, el nomenament d'auditors i experts 
independents o el dipòsit i la publicitat dels comptes anuals. 
La regulació espanyola sobre el Registre Mercantil està molt influenciada per la 
regulació comunitària, en ser gran part del contingut d'aquesta regulació el 
reflex de les disposicions de la primera directiva sobre societats, Directiva 
68/151/CEE de 9 de març de 1968. Les principals fonts en matèria de Registre 
Mercantil es troben en el títol segon del llibre primer del Codi de comerç (art. 
16-24 CDC), i en el Reglament del Registre Mercantil, aprovat per Reial decret 
1784/1996. L'objecte perseguit pel legislador comunitari és garantir la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació de serveis. Per a això el legislador comunitari 
pretén fer equivalents les garanties exigides a les societats per evitar que la 
decisió del lloc de la comunitat en què establir-se es veiés influïda per 
l'existència d'estats amb legislació més favorable, i, a més, d'aquesta manera, 
es concedeix als tercers unes mesures de tutela adequades amb 
independència de l'estat de registre de la societat. 
Finalment cal tenir en compte que la regulació espanyola fa dependre els 
efectes de la inscripció en el Registre de la publicació en un butlletí específic, 
pel qual motiu es va crear el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME). 
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2. Organització i funcions 
El Registre Mercantil espanyol s'organitza basant-se en el sistema de registre 
descentralitzat, ja que es creen registres mercantils territorials. No obstant això, 
la reforma produïda per l'adaptació d'Espanya a la regulació europea va 
provocar la creació del Registre Mercantil central, que no manté una relació 
jeràrquica amb els registres territorials, sinó que la distinció es deu al fet que 
exerceixen distintes funcions. 

A. Registres mercantils territorials. Funcions complementàries 
Els registres mercantils territorials estan radicats en la capital de cada 
província, i a Ceuta i Melilla i determinades illes. Els registres es troben a 
càrrec de registradors de la propietat i mercantils, i depenen del Ministeri de 
Justícia a través de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN). 
Els registres poden tenir un o més titulars, en funció de les necessitats que 
plantegi el volum de treball de cada registre. Quan hi hagi diversos titulars 
acorden els criteris de distribució d'afers, que hauran de ser aprovats per la 
DGRN. És competent el registre territorial corresponent al domicili del subjecte 
inscriptible.  
En els registres mercantils territorials es porten, entre d’altres, els llibres 
següents: el llibre diari de presentació, el llibre d'inscripcions, el llibre-fitxer de 
legalitzacions, el llibre de dipòsit de comptes i el llibre de nomenament 
d'experts independents i d'auditors. En els llibres es practiquen les classes 
d'assentaments següents: assentaments de presentació, inscripcions, 
anotacions preventives, cancel·lacions i notes marginals, conformement a les 
normes establertes en el Reglament del Registre Mercantil. 
Les funcions dels registres territorials són les següents: 
1. La seva funció principal és servir d'instrument de publicitat de l'existència 
dels empresaris i d’altres subjectes, i de determinades circumstàncies que els 
afecten. Atesa la rellevància d'aquesta funció, se li dedicaran els restants punts 
del tema. 
2. Legalització dels llibres de l'empresari. Els empresaris, tant individuals com 
socials, compten amb uns llibres d'administració obligatòria (llibre d'inventaris i 
comptes anuals, llibre diari, i, si n’hi ha, llibres d'actes, llibre registre d'accions 
nominatives de la SA o SCom PA i llibre registre de socis de les SRL) que han 
de legalitzar-se. Els llibres facultatius (llibres de detall del llibre diari, llibres 
auxiliars de comptabilitat i llibres de les sucursals) són de legalització 
facultativa. L'objecte de la legalització és evitar la seva posterior correcció o 
substitució per reflectir-hi dades que no es corresponguin amb la realitat i que 
beneficiïn d'alguna manera l'empresari en perjudici dels tercers. La legalització 
consisteix en el fet que el registrador faci constar en la primera pàgina del llibre 
una diligència en què identifica l'empresari i descriu el llibre, el nombre de folis 
de què consta i el sistema de segellament. La diligència va signada pel 
registrador, i a continuació segella tots els folis del llibre amb el segell del 
registre. Com a regla general la legalització del llibre es produeix abans de la 
seva utilització, per la qual cosa el llibre apareixerà en blanc i amb els seus folis 
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numerats correlativament. No obstant això, de manera excepcional s'admet la 
legalització de fulls ja emplenats, sempre que es presentin enquadernats i 
numerats correlativament abans que transcorrin 4 mesos des de la data de 
tancament de l'exercici. El registrador competent per a la legalització és el del 
domicili de l'empresari. Si després de la legalització l'empresari canviàs de 
domicili no perdria validesa la legalització ja obtinguda. Els empresaris 
individuals poden obtenir la legalització encara que no es trobin inscrits en el 
Registre, ja que aquesta inscripció és facultativa. No obstant això, els 
empresaris la inscripció dels quals és obligatòria només podran obtenir la 
legalització una vegada practicada la inscripció corresponent. 
3. Nomenament d'auditors. L'auditoria de comptes és una institució ideada pel 
legislador perquè un professional independent de la societat i amb un règim 
sever de responsabilitat supervisi els comptes de la societat en benefici dels 
socis i tercers. Els auditors poden ser nomenats per quatre vies distintes: en 
l’escriptura mateixa de constitució, a través de la junta general, a través del 
jutge o del registrador mercantil, la qual cosa succeirà en tres supòsits distints: 

a) Art. 265.1 LSC; preveu el supòsit d'una societat obligada a nomenar 
auditor, i que no ho va fer abans que finalitzàs l'exercici, o que sí que el 
va nomenar, però l'auditor no va acceptar el càrrec o no pot exercir-lo. 
En aquests casos els administradors, el comissari del sindicat 
d'obligacionistes o qualsevol accionista poden sol·licitar al registrador 
mercantil que nomeni un auditor. 
b) Art. 265.2 LSC; preveu el supòsit d'una societat que no està obligada 
a nomenar auditor, però en la qual accionistes que representen almenys 
el 5% del capital sol·liciten al registrador que nomeni un auditor abans 
que transcorrin tres mesos des de la data de tancament de l'exercici. En 
aquest cas la retribució de l'auditor serà a càrrec de la societat i la 
societat haurà d'auditar els comptes abans de la seva aprovació mentre 
persisteixi aquest nomenament. L'auditor nomenat pel registrador tan 
sols ha d’auditar els comptes de l'últim exercici, i la seva retribució (o els 
criteris per calcular-la) és fixada pel registrador mateix. 
c) També hi ha altres supòsits en què el registrador nomena auditor per 
realitzar actuacions més concretes que la verificació de comptes anuals, 
com per exemple determinar el valor real de les accions o participacions 
en cas de separació o d’exclusió de socis, o en els supòsits en què els 
estatuts imposin el nomenament d'auditor per part del registrador 
mercantil. 

4. Nomenament d'experts independents. En determinades operacions la llei 
obliga el registrador mercantil a procedir al nomenament d'un expert 
independent que supervisi una determinada operació. Això succeeix, per 
exemple, en els supòsits de constitució de societat o augment de capital a 
càrrec d'aportacions no dineràries o en la valoració del tipus de canvi en 
determinades operacions de modificació estructural. En aquests casos es cursa 
una sol·licitud al registrador mercantil competent perquè designi un o més 
experts que pertanyin a una professió relacionada amb el bé que s’ha de 
valorar o la professió del qual siguin les valoracions o els peritatges. En la 
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resolució mateixa de nomenament el registrador ha de fixar la seva retribució o 
els criteris per calcular-la. D'aquesta manera es pretén preservar la 
independència de l'expert, fent descansar el seu nomenament en un tercer aliè 
a les parts interessades. El registrador compta amb un gran marge de 
discrecionalitat per procedir al nomenament, però cal tenir en compte que els 
experts es troben sotmesos a les mateixes normes d'incompatibilitat dels perits 
en la LEC, i s'han d'abstenir i són recusables. A més a més, per evitar que 
aquest marge de discrecionalitat pugui donar lloc a males pràctiques dels 
registradors, el nomenament com a expert d'un mateix subjecte per segona 
vegada en un any s'ha de notificar a la DGRN. 
5. Dipòsit i publicitat dels comptes anuals. En el termini d'un mes a comptar de 
l'aprovació dels comptes anuals, s'han de presentar per al seu dipòsit en el 
Registre Mercantil els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe dels 
auditors, si n’hi ha. El registrador comptarà amb un termini de 15 dies des de la 
presentació per qualificar formalment els comptes anuals (verificar que s'han 
presentat tots els documents exigits, i que aquests han estat redactats i 
aprovats complint les disposicions legals pertinents). Si la qualificació és 
positiva el registrador practicarà el corresponent assentament en el full de la 
societat, i conservarà en dipòsit els documents aportats durant un termini de 6 
anys (art. 279 i 280 LSC). 
Malgrat que totes les societats estan obligades a dipositar els seus comptes 
(ordinaris o abreujats) en el Registre Mercantil, moltes societats incompleixen 
aquesta obligació. Per acabar amb aquest incompliment tan estès la LSC 
estableix una doble sanció: 

a) Multa imposada per l'ICAC.  
b) Tancament registral de la societat, que consisteix en la prohibició 

d'inscriure cap document referit a la societat mentre persisteixi 
l'incompliment, amb l'excepció de les tres qüestions següents: 

1. El cessament o la dimissió d'administradors, liquidadors o 
apoderats generals i la revocació o renúncia de poders (no la 
inscripció dels nous). Això es permet perquè beneficia tercers. 

2. Dissolució i liquidació de la societat i nomenament de liquidadors, 
pel mateix motiu. 

3. Assentaments ordenats per l'autoritat judicial o administrativa. 
c) No podran presentar proposta anticipada de conveni en cas de concurs 

(art. 105.1 2n LC) aquelles societats que hagin incomplert en algun 
dels tres últims exercicis l'obligació de dipòsit dels comptes anuals. 

Aquells empresaris que no estiguin obligats a presentar els comptes anuals en 
el Registre (empresaris individuals, principalment) podran fer-ho voluntàriament 
en el Registre Mercantil del seu domicili sempre que hi figurin inscrits (art. 
365.3 RRM). Evidentment, no hi ha conseqüències per al no dipòsit de comptes 
d'aquests empresaris, ja que ho fan voluntàriament. 
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B. Registre Mercantil Central 
Amb motiu de la transposició a Espanya de la primera directiva sobre societats 
es va crear un nou organisme dins l'organigrama del Registre Mercantil, el 
Registre Mercantil Central, amb seu a Madrid, que depèn del Ministeri de 
Justícia a través de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) i 
és gestionat pel Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i Mercantils 
d'Espanya. Les seves funcions són les següents: 
1. La funció bàsica del Registre Mercantil Central consisteix a recopilar les 
dades dels assentaments practicats en els distints registres territorials, que li 
han de ser notificades en un termini màxim de 3 dies, a l’efecte de gestionar la 
publicació del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).  
2. Atès que compta amb les dades dels assentaments practicats en tots els 
registres territorials, també pot donar als tercers publicitat merament 
informativa. Amb aquesta finalitat podrà emetre notes simples informatives de 
les dades essencials dels assentaments practicats en els registres territorials. 
Aquesta facultat era especialment útil per localitzar el registre territorial en què 
es trobava inscrita una societat per acudir-hi i sol·licitar-hi les dades detallades 
de les inscripcions. No obstant això, en l'actualitat, la possibilitat d'accedir al 
Registre Mercantil a través d’Internet i la possibilitat de processar 
informàticament les dades fan que aquesta informació ja no sigui tan 
necessària. 
3. S'encarrega de la publicació del BORME. Es tracta d'un butlletí de publicació 
diària excepte dissabtes, diumenges i festius, publicat pel Registre Mercantil 
Central, però imprès i distribuït pel BOE. La creació d'aquest butlletí va ser una 
exigència de l'adaptació d'Espanya a la regulació comunitària, i es tracta d'un 
element fonamental per a l'oposabilitat als tercers de bona fe de les dades 
inscrites en el Registre Mercantil, que no es produeix fins a la publicació de la 
inscripció en el BORME. A més a més, en cas de discrepància entre la 
inscripció i el text publicat en el BORME, el tercer podrà optar per qualsevol 
dels dos. El BORME compta amb dues seccions. La secció primera, en la qual 
es publiquen els actes que són objecte d'inscripció en el Registre Mercantil, i la 
secció segona, en la qual es publiquen altres anuncis que no són inscriptibles 
(com ara la convocatòria de junta general…). 
4. L'administració del registre relatiu a les societats i entitats que hagin 
traslladat el seu domicili a l'estranger sense pèrdua de la nacionalitat espanyola 
(art. 20.2 RRM). Perquè això succeeixi, Espanya hauria de subscriure un 
conveni internacional que permeti aquest efecte, la qual cosa fins al moment 
encara no ha succeït. Si en algun moment succeís, aquestes societats 
traslladarien la seva inscripció del registre territorial corresponent al Registre 
Mercantil Central, que realitzaria respecte d’aquestes les mateixes funcions 
encomanades als registres territorials. 
5. Administració de la secció de denominacions. La denominació és el 
component del sistema d'identificació de les societats que permet diferenciar 
una societat d'altres. Perquè es pugui complir aquest objectiu de forma eficient 
la denominació social ha de ser única. Per a això es crea en el Registre 
Mercantil Central una secció de denominacions, en la qual s'integren les 
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denominacions de les societats i entitats inscrites, i les denominacions sobre la 
utilització de les quals hi hagi reserva temporal. Poden incloure-s'hi també 
denominacions d'altres entitats no inscriptibles en el RM la constitució de les 
quals es trobi inscrita en altres registres públics i denominacions d'origen. El 
procediment que s'ha de seguir per dur a terme una reserva de denominació 
així com els requisits d’aquesta seran objecte d'exposició en tractar de la 
constitució de societats en l'assignatura Dret Mercantil I. 

Campus Extens                                                                                                                                                                 11 



3. La inscripció en el Registre Mercantil 
La principal funció del Registre Mercantil és servir com a instrument de 
publicitat de l'existència dels empresaris i d’altres subjectes, i de determinades 
circumstàncies que els afecten. Atesa la importància d'aquesta funció, s'ha 
optat per tractar-la de forma detallada en els punts següents. 

A. Subjectes i actes inscriptibles 
El Registre Mercantil ha anat ampliant progressivament el seu àmbit d'aplicació 
subjectiu, de manera que, en l'actualitat, al costat dels empresaris i de les 
societats mercantils, subjectes tradicionalment inscriptibles, es permet la 
inscripció d'altres entitats, algunes sense personalitat jurídica. Així, són 
subjectes inscriptibles: 

a) Els empresaris individuals.  
b) Les societats mercantils.  
c) Les entitats de crèdit i d'assegurances, així com les societats de 

garantia recíproca. 
d) Les institucions d'inversió col·lectiva i els fons de pensions. 
e) Les agrupacions d'interès econòmic. 
f) Qualssevol persones, naturals o jurídiques, quan així ho disposi la llei. 

Per exemple, la Llei d'ordenació del comerç detallista obliga a la 
inscripció de qualsevol classe d'entitat que es dediqui al comerç a 
l'engròs o a la menuda quan en l'exercici anterior hagin superat els 
100 milions de pessetes de volum de negoci. 

g) L'art. 269 bis RRM permetia la inscripció de les societats civils, però 
va ser declarat nul per STS de 24 de febrer de 2000. 

Quant als actes i contractes inscriptibles, seran aquells que estableixi la llei 
amb relació a les persones anteriors, i dependran del concret subjecte de què 
es tracti.  
A la vista d'aquesta situació s'aprecia que en el Registre Mercantil regeix un 
principi de numerus clausus dels subjectes i actes que poden ser objecte 
d'inscripció, ja que només podran inscriure-s'hi els determinats per la llei. 
Aquest caràcter es deriva del caràcter mateix del Registre Mercantil, ja que en 
cas de poder inscriure un nombre il·limitat de circumstàncies, i no sols les més 
rellevants, es perjudicaria el tercer, ja que es dificulta la localització de les 
dades rellevants i se’n pot enfosquir la comprensió. A més a més, cal tenir en 
compte que s'atorga una especial eficàcia a la inscripció, que la fa oposable a 
tercers de bona fe. El legislador només vol estendre aquest especial efecte a 
determinats actes, per evitar que quedi a l'arbitri de l'empresari quines 
circumstàncies podrà oposar als tercers. 
La inscripció de subjectes en el RM pot ser facultativa o obligatòria: 
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a) És facultativa per als empresaris individuals, a excepció del navilier, ja 
que és l'únic empresari individual que gaudeix d'una limitació de 
responsabilitat, que perd (respon amb tot el seu patrimoni) en cas de no 
inscripció. Ara bé, l'empresari individual no inscrit no podrà demanar la 
inscripció de cap document en el RM ni aprofitar-se dels seus efectes 
legals, ja que regeix el principi de tracte successiu. Hi ha supòsits en què 
un subjecte diferent de l'empresari pot instar la inscripció d'un empresari 
individual, com succeeix en el cas del cònjuge de l'empresari que vulgui 
revocar el consentiment presumpte per respondre amb el patrimoni de 
guanys dels deutes empresarials, o en aquells supòsits en què el RRM 
permet a l'autoritat judicial o administrativa sol·licitar aquesta inscripció. 
b) És obligatòria en la resta de casos (per això es parla del principi 
d'obligatorietat de la inscripció).  

Respecte de la inscripció d'actes cal tenir en compte que el notari autoritzant de 
documents subjectes a inscripció ha d'advertir els atorgants de manera 
específica i en el document mateix de l'obligatorietat d’aquesta (art. 82 RRM). 
Per exemple, és obligatòria la inscripció de l'atorgament de poders generals, 
però serà facultativa la inscripció dels poders especials. La inscripció en el RM 
es practica en virtut de document públic. Només pot practicar-se en virtut de 
document privat en els casos expressament previnguts en les lleis i en el RRM. 
D'aquesta manera es pretén que com a norma general les dades que 
accedeixin al registre hagin superat un doble control de notari i registrador al 
qual es va fer referència anteriorment. 
El Registre Mercantil es porta pel sistema de full personal, que implica que en 
practicar la primera inscripció d'un subjecte inscriptible se li obre un full numerat 
en el registre en què en els folis que siguin necessaris es realitzaran els 
assentaments relatius a aquest. La inscripció d'actes en el registre es regeix 
per una sèrie de principis generals: 
a) En la inscripció en el Registre Mercantil regeix el principi de tracte successiu, 
que implica que per inscriure actes o contractes relatius a un subjecte 
inscriptible serà necessària la inscripció prèvia del subjecte. Per inscriure actes 
modificatius o extintius d'altres atorgats amb anterioritat serà necessària la 
inscripció prèvia d'aquests. Per inscriure actes o contractes atorgats per 
apoderats o administradors serà necessària la inscripció prèvia d'aquests… 
b) No podrà practicar-se cap assentament, a excepció del de presentació, si no 
s'ha justificat prèviament que ha estat sol·licitada o practicada la liquidació dels 
tributs corresponents a l'acte o contracte que es pretengui inscriure o al 
document en virtut del qual es pretengui la inscripció. 
c) En la inscripció en el Registre Mercantil regeix el principi de prioritat, que 
implica que, una vegada s’ha inscrit o s’ha anotat preventivament en el RM 
qualsevol títol, no pot inscriure-s'hi o anotar-s'hi cap d’altre amb data igual o 
anterior que resulti oposat o incompatible amb aquest. Si només s'hagués 
estès l'assentament de presentació, tampoc no podrà inscriure-s’hi o anotar-s’hi 
durant la seva vigència cap altre títol de la classe expressada. El document que 
accedeixi primerament al Registre és preferent sobre els que hi accedeixin amb 
posterioritat. 
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B. Procés d'inscripció 
El procediment d'inscripció en el Registre Mercantil segueix determinades 
fases: 
1. La primera fase és la de presentació dels documents corresponents, que 
s'ha de realitzar en el registre competent, és a dir, el del domicili de l'empresari, 
encara que per raons d'urgència es poden presentar en qualsevol altre registre, 
que s’ha de limitar a remetre els documents al registre competent. Per 
simplificar el procés d'inscripció es presumeix que qui presenta un document 
inscriptible és representant de qui hagi d’inscriure o pugui inscriure. El 
registrador entrega al subjecte que hagi realitzat la presentació un rebut en què 
expressa la classe de títols presentats, i la data i l’hora de presentació. Amb 
aquesta presentació, el registrador practica l’assentament corresponent de 
presentació en el llibre diari, en el qual també consta la descripció del 
document, el dia i l’hora de presentació. Aquest assentament té una vigència 
de dos mesos, i es considera com a data d'inscripció la data de l'assentament 
de presentació. En general, la inscripció es practica, si no hi ha defectes, dins 
els quinze dies següents al de la data de l'assentament de presentació. Si hi 
concorre causa justa, el termini és de trenta dies. 
2. Qualificació del registrador. Després de la presentació dels documents el 
registrador procedeix a la seva qualificació, que és un examen en què s'ha de 
pronunciar sobre la legalitat dels documents presentats per practicar 
l'assentament, suspendre’l o denegar-lo. La qualificació s’ha de realitzar en el 
termini corresponent per practicar l'assentament, això és, amb caràcter general 
15 dies des de la data de l'assentament de presentació ampliables a 30 si hi 
concorre causa justa. L'actuació del registrador consisteix a pronunciar-se 
sobre la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota mena en 
virtut de la qual se sol·licita la inscripció, així com la capacitat i legitimació de 
qui els atorga o subscriu i la validesa del seu contingut, pel que resulti dels 
mateixos documents i del contingut del Registre Mercantil. La qualificació del 
registrador pot donar lloc als resultats següents: 

a) Si la qualificació és favorable, es procedeix a la inscripció de forma 
immediata i se’n comuniquen les dades essencials al Registre Mercantil 
Central, en el BORME del qual seran objecte de publicació. D'aquesta 
publicació se n’ha de prendre nota mitjançant nota marginal. 
b) Si la qualificació atribueix al títol defectes que n’impedeixen la 
inscripció, la nota de qualificació, datada i signada, ha d’expressar tots 
els que s'hi observin, assenyalant si són esmenables o inesmenables i 
les raons en què això es funda. Després d'aquesta nota el registrador no 
pot al·legar altres defectes del títol. Si els defectes són inesmenables, es 
denegarà la inscripció. Si són esmenables, se suspèn la inscripció i, a 
instàncies de la persona interessada, s'estén anotació preventiva que 
caduca als dos mesos. Durant la vigència de l'assentament de 
presentació o de l'anotació preventiva, la persona interessada pot 
esmenar els defectes observats. Si l'esmena es produeix i no s'ha 
realitzat anotació preventiva, es procedeix a la inscripció; si s'ha practicat 
aquella, es converteix en inscripció. 
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c) Si el títol comprengués diversos fets o actes inscriptibles i 
independents els uns dels altres, els defectes que apreciï el registrador 
en algun d'aquests no impedeixen la inscripció dels altres. Per tant, en 
aquest cas es podrà procedir a la inscripció parcial del títol, sempre que 
hagi estat sol·licitada per part de la persona interessada mitjançant 
instància o que consti en el títol mateix. Respecte de la part no inscrita, 
el registrador ha de seguir la mateixa actitud que davant de títols amb 
defectes, és a dir, especificar-ne els defectes, esmenables o 
inesmenables, que hi hagi observat. 

3) Recursos contra la qualificació. Contra la qualificació positiva no pot 
interposar-se recurs administratiu (de fet, l'instant no té necessitat de recórrer), i 
tan sols és possible que qualsevol persona interessada insti la declaració 
judicial d'inexactitud o nul·litat de l'assentament practicat. Contra la qualificació 
negativa les persones interessades poden interposar un recurs governatiu de 
reforma en el termini de dos mesos des de la data de la nota de qualificació, 
amb independència de la data en què les persones interessades n’hagin tingut 
esment. La legitimació per interposar aquest recurs recau sobre diverses 
persones: 

a) La persona a favor de la qual s'hagi de practicar la inscripció. 
b) Qui tingui un interès conegut a assegurar-ne els efectes. 
c) Els representants legals o voluntaris dels legitimats anteriors.  
d) El notari autoritzant, fins i tot si les persones interessades han prestat la 

seva conformitat amb la qualificació (RDGRN de 28 de juny de 1990). 
e) El Ministeri Fiscal en els supòsits de l'art. 67 b) RRM (documents 

expedits pel jutge que es refereixin a afers en què hagi de ser part 
d'acord amb les lleis). 

El registrador ha de decidir en el termini de quinze dies si reforma en tot o en 
part la qualificació recorreguda o si la manté. Per resoldre aquest recurs no 
poden ser tinguts en compte documents que no hagin estat presentats amb 
anterioritat a la qualificació. 
Contra la resolució del registrador pot interposar-se recurs d'alçada davant la 
DGRN, el qual s'ha d'interposar en el termini d'un mes des de la data de la 
notificació de la decisió en què el registrador mantingui en tot o en part la seva 
qualificació. El termini per resoldre’l és de 4 mesos. La resolució pot declarar 
procedent la inscripció, declarar esmenable el defecte o declarar-lo 
inesmenable. Quan s'hagin inscrit els documents qualificats en virtut d'esmena 
dels defectes al·legats en la nota del registrador, podrà interposar-s’hi recurs a 
efectes doctrinals. En aquest cas el termini per resoldre és d'un any, i la DGRN 
pot arxivar el recurs sense més tràmit si estima que la qüestió no té interès 
doctrinal. 
Contra la RDGRN que ratifiqui la decisió del registrador les persones que 
al·leguin interès legítim podran recórrer a la via jurisdiccional; els tribunals 
mercantils són els competents per conèixer dels recursos contra les RDGRN en 
matèria de recurs contra la qualificació del registrador mercantil. La contrapart 
no és el registrador sinó l'Administració pública, representada per l'advocat de 
l'Estat. 
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4. L'obtenció de dades del Registre 
El Registre Mercantil és públic; per tant, qualsevol persona hi té accés per tenir 
coneixement de les dades que hi figuren. La publicitat s’ha de fer efectiva pels 
mitjans següents: 
a) Certificació, que és l'únic mitjà d'acreditar fefaentment el contingut dels 
assentaments del Registre o dels documents que s’hi arxiven o s’hi dipositen. 
La certificació s'ha de sol·licitar per escrit, la qual sol·licitud s'ha de lliurar 
directament en el Registre o s’ha de remetre per correu o per qualsevol 
procediment similar. La facultat de certificar correspon exclusivament al 
registrador, que haurà d'expedir la corresponent certificació signada en el 
termini de cinc dies comptats des de la data de sol·licitud. Si la sol·licitud no 
s'ha presentat a l'oficina, el registrador ha de remetre per correu la certificació. 
b) Nota simple informativa, que versa sobre el mateix contingut però no 
acredita el contingut del Registre. No obstant això, té l'avantatge que s'ha 
d'expedir en un termini màxim de 3 dies (per Internet és instantani) i el seu cost 
és menor, per la qual cosa és la via utilitzada preferentment quan l'accés al 
Registre no persegueix fonamentar una demanda judicial sinó simplement 
conèixer les dades per obrar-hi en conseqüència (p. ex., interessa saber si algú 
és realment administrador o apoderat general d'una societat). 
El Registre Mercantil Central no expedeix certificacions de les dades del seu 
arxiu, excepte amb relació a les raons i denominacions de societats i la resta 
d'entitats inscriptibles. Sí que poden, en canvi, expedir notes informatives, amb 
la sol·licitud prèvia per escrit, en les quals s'ha d’advertir de les limitacions 
relatives a la informació que s’hi facilita. 
En l'actualitat és possible l'accés per Internet per obtenir notes simples 
informatives de prou circumstàncies que figuren inscrites en els registres 
territorials corresponents. Aquest procediment permet l'obtenció de forma 
instantània, ja que es descarreguen directament a l'ordinador des del qual es 
cursa la sol·licitud, després del pagament de l’aranzel corresponent. 
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5. Eficàcia de la inscripció en el Registre Mercantil 
La inscripció en el Registre Mercantil desplega una sèrie d'efectes de distinta 
naturalesa: 

A. Eficàcia com a instrument de publicitat 
El fet que el RM sigui un registre públic permet que els tercers tinguin accés a 
les situacions inscrites en aquest, la qual cosa suposa una important font 
d'informació de les circumstàncies que afecten els empresaris, que d'altra 
manera serien difícilment cognoscibles, i que contribueix a crear seguretat en el 
tràfic, la qual cosa provoca un augment de les operacions. Per aconseguir que 
es pugui complir efectivament aquesta funció és necessari arbitrar mecanismes 
per aconseguir que l'accés al Registre sigui àgil, la qual cosa s'ha assolit per 
mitjà de la possibilitat d'accés via Internet, i s'ha d'aconseguir la confiança dels 
usuaris en les dades que figuren en el Registre. Per obtenir aquesta confiança 
és necessari aconseguir que les dades que s’hi recullin siguin exactes, la qual 
cosa s'aconsegueix en disposar la superació d'un doble control per a la 
inscripció en el Registre Mercantil. A l'últim, tant aprofitant aquesta exactitud 
que s'aconsegueix a través del doble control com per fomentar l'ús del Registre 
Mercantil, en fer que les dades del Registre siguin útils, el legislador disposa 
altres nivells d'eficàcia. 

B. Presumpció legal d'exactitud i validesa 
L'art. 20.1 CDC disposa que el contingut del Registre es presumeix exacte i 
vàlid. Aquesta presumpció es pot establir perquè la inscripció en el Registre 
habitualment supera un doble control de notari i registrador i, com a mínim, la 
qualificació del registrador. No obstant això, l’art. 20.1 CDC mateix disposa que 
els assentaments del RM estan sota la salvaguarda dels tribunals i produeixen 
els seus efectes mentre no s'inscrigui la declaració judicial de la seva 
inexactitud o nul·litat. Això implica, com disposa expressament l'art. 20.2 CDC, 
que la inscripció no convalida els actes o contractes nuls d'acord amb les lleis. 
Per tant, aquesta presumpció es podrà destruir mitjançant una resolució 
judicial. No obstant això, fins que la resolució judicial ferma accedeixi al 
registre, la presumpció continua desplegant els seus efectes. 
A més a més, la declaració d'inexactitud o nul·litat no perjudica els drets de 
tercers de bona fe adquirits d’acord amb el dret. S'entenen adquirits d’acord 
amb el dret els drets que s'adquireixin en virtut d'acte o contracte que resulti 
vàlid d'acord amb el contingut del Registre. Evidentment, la bona fe es 
presumeix, però és possible destruir aquesta presumpció. Si es pot provar que 
amb anterioritat a la celebració d'aquest acte o contracte el tercer va tenir 
coneixement que les dades del Registre no eren exactes o vàlides, no quedarà 
protegit. 
Aquesta presumpció és una de les circumstàncies per les quals els tercers 
tenen major confiança en el Registre Mercantil, i per la qual els resulten útils les 
dades del Registre, ja que saben que quan celebren un acte o contracte tenint 
en compte les dades que hi figuren la seva posició es veu protegida. 
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C. Oposabilitat de l'acte inscrit 
Les dades inscrites en el Registre són oposables fins i tot a tercers de bona fe 
des de la publicació en el BORME. D'aquesta manera es presumeix iuris et de 
iure que els tercers han tingut coneixement d'aquestes circumstàncies, pel mer 
fet que tenien a la seva disposició els mecanismes necessaris per conèixer-les. 
Aquesta és una de les circumstàncies per les quals els empresaris tenen 
interès en l'ús del Registre Mercantil, i a mantenir actualitzades les inscripcions 
d'aquest, és a dir, que s'ajustin a la realitat de cada moment. Aquesta mesura 
és necessària per afavorir que el Registre Mercantil reflecteixi una informació 
exacta (ja que això reporta beneficis a l'empresari; altrament només 
actualitzaria aquelles dades que el poguessin perjudicar, però quan una 
inscripció no exacta ja no fos susceptible de produir-li perjudicis no tindria 
interès a modificar-la). A més a més, atès que en absència d'inscripció d'un 
acte en el Registre Mercantil es presumeix el seu desconeixement per part de 
tercers, i per tant l'empresari haurà de provar que la dada era coneguda per ells 
per poder oposar-la, aquesta mesura afavoreix la celeritat en el tràfic, ja que 
l'empresari no ha d'adoptar especials cauteles per notificar la modificació de 
circumstàncies que l'afecten més enllà de complir amb la seva inscripció en el 
Registre. 
Cal tenir en compte que el moment en què comencen els efectes de la 
inscripció enfront de tercers ha patit una variació amb motiu de l'adaptació de la 
normativa espanyola a la legislació comunitària. Amb anterioritat a aquest 
moment l'oposabilitat a tercers es produïa des de la inscripció en el Registre, 
però la primera Directiva ha obligat a modificar aquest moment pel de 
publicació en el BORME. Malgrat això, la modificació només afecta el moment, 
i no el contingut oposable. La publicació del BORME conté únicament les 
dades essencials de la inscripció. Malgrat això, resulta oposable als tercers el 
contingut total de la inscripció, i no únicament allò que s'ha publicat en el 
BORME. 
No obstant això, l'art. 21.2 CDC preveu una possibilitat de destruir la 
presumpció de coneixement per part del tercer d'allò que s'ha publicat en el 
BORME. En el cas d'operacions realitzades dins els quinze dies següents a la 
publicació, els actes inscrits i publicats no seran oposables a tercers que provin 
que no varen poder conèixer-los. Aquesta prova serà molt difícil, ja que haurà 
de provar la seva impossibilitat per conèixer unes dades que s'han posat a 
disposició pública en el Registre Mercantil i s'han publicat en el BORME. 
Respecte a l'oposabilitat a tercers de bona fe, cal tenir en compte que enfront 
de situacions de vertader abús la doctrina entén que fins i tot transcorregut el 
termini de quinze dies després de la publicació, i al marge de les normes de la 
publicitat registral, seria possible que el tercer demostràs que, actuant amb la 
deguda diligència, ha confiat en circumstàncies i fets clars discordants amb els 
que han estat objecte de publicitat legal. O sigui, la protecció de la confiança 
derivada de l'aparença jurídica pot ser més forta que la derivada de la publicitat 
registral, per la qual cosa qui provoca o manté una aparença jurídica que és 
més forta que la publicitat registral queda sotmès a la responsabilitat derivada 
de la confiança en la dita aparença. 
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En el cas que hi hagi discrepància entre el text inscrit en el Registre i el publicat 
en el BORME els tercers podran elegir quin dels dos invoquen. D'aquesta 
manera es fa recaure sobre els empresaris la responsabilitat de supervisar la 
coincidència entre la inscripció i la publicació, ja que en cas contrari es podrien 
desprendre per a ells conseqüències negatives. En tot cas, cal tenir en compte 
que l'art. 21.3 CDC disposa que els qui hagin ocasionat la discordança estaran 
obligats a rescabalar el perjudicat, i ja que el més probable és que l'error sigui 
responsabilitat de l'Estat, l'empresari (perjudicat perquè el tercer li invocarà una 
situació que no s'ajusta amb la real malgrat que ell va procedir a la seva diligent 
inscripció en el Registre Mercantil) podrà reclamar el rescabalament dels 
perjudicis. 
Cal tenir en compte que l'art. 21.4 CDC disposa que la bona fe del tercer es 
presumeix fins que no es provi que coneixia l'acte subjecte a inscripció i no 
inscrit, l'acte inscrit i no publicat o la discordança entre la publicació i la 
inscripció. Per tant, la protecció registral dels tercers es disposa exclusivament 
respecte dels que actuen de bona fe, és a dir, dels que han actuat basant-se en 
l'aparença del Registre, i no dels que n’abusin. Per això, si es pot provar que el 
tercer tenia coneixement per vies distintes al Registre de la situació real 
aquesta se li podrà oposar. 
A l'últim, cal tenir en compte que els tercers de bona fe poden invocar a favor 
seu els fets no inscrits o no publicats. No obstant això, la falta d'inscripció no 
pot ser invocada per qui estigui obligat a procurar-la, ja que en aquest cas 
obtindria un benefici d'una actuació irregular pròpia, la qual cosa a més de ser 
injusta fomentaria la no inscripció de dades en el Registre Mercantil, i això seria 
contrari al funcionament correcte d’aquest. 
La possibilitat del tercer d'invocar fets no inscrits implica que si coneguessin 
que la realitat és diferent del que figura en el Registre Mercantil podrien fer 
valer els fets reals, ja que el Registre Mercantil pretén simplificar l'accés a les 
dades, pel qual motiu protegeix l'aparença creada per aquest, però en aquest 
cas el tercer va tenir accés a les dades reals per una via diferent de la del 
Registre. En aquest cas, el tercer no podria invocar posteriorment les dades 
que figurassin en el Registre, atès que hauria posat de manifest el seu 
coneixement de la situació real, i per tant no seria un tercer de bona fe a qui 
s’hagués de protegir per l'aparença registral. 

D. Eficàcia de la inscripció respecte de l'acte inscrit 
La inscripció en el Registre Mercantil pot desplegar dos nivells diferents 
d'eficàcia respecte de l'acte inscrit: 
a) Eficàcia declarativa. Es tracta de l'efecte general de la inscripció en el 
Registre Mercantil, i implica que la validesa de l'acte no depèn de la inscripció, 
que, per tant, els únics efectes que desplega són els de donar publicitat a una 
situació que afecta el subjecte inscrit, tenint en compte els especials efectes 
que es deriven d'aquesta inscripció (oposabilitat a tercers i protecció de tercers 
de bona fe). 
b) Eficàcia constitutiva. En determinats supòsits, a causa de la seva 
transcendència, el legislador està molt interessat en el fet que es produeixi la 
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inscripció de l'acte per donar-li la corresponent publicitat registral, i per això 
disposa un altre nivell d'eficàcia de la inscripció respecte de l'acte, de manera 
que la validesa mateixa de l'acte depèn de la inscripció, per la qual cosa no 
desprendrà efectes jurídics fins a aquest moment. En aquests supòsits, que 
són excepcionals, la inscripció esdevé un requisit essencial de forma. Són 
exemples d'aquest tipus d'eficàcia la constitució de determinades societats, les 
operacions de modificació estructural o la delegació de facultats en un conseller 
delegat. 
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RESUM 

El Registre Mercantil és un important element de publicitat, que és molt emprat 
en el tràfic, pels especials efectes que se’n desprenen, que beneficien tant 
l’empresari mateix com els tercers interessats a contractar amb ell. 
La infraestructura i els controls necessaris perquè el Registre Mercantil pugui 
complir satisfactòriament amb les seves funcions permeten emprar el mateix 
per exercir altres funcions complementàries, entre les quals destaquen la 
legalització de llibres, el nomenament d'auditors i experts independents o el 
dipòsit de comptes. 
Cal tenir en compte que en el procés d'inscripció de subjectes i d’actes en el 
Registre Mercantil regeixen principis comuns a altres registres (tracte 
successiu, full personal…). D'aquesta fase destaca la importància de la 
qualificació i la possibilitat de recórrer contra les decisions del registrador. 
Es poden obtenir dades del Registre en forma de certificacions (el que se sol 
fer exclusivament a l'hora de provar extrems judicialment) o com a notes 
simples informatives, que és la forma habitual d'obtenir les dades del Registre, 
per conèixer les circumstàncies en aquest inscrites, i actuar-hi en 
conseqüència. A més a més, aquestes notes es poden obtenir de forma 
còmoda i ràpida a través d'Internet. 
El principal motiu pel qual el Registre és un element essencial en el tràfic són 
els especials efectes derivats de la publicitat registral, d’entre els quals cal 
destacar dos: d'una banda, l'oposabilitat dels actes inscrits fins i tot als tercers 
de bona fe, la qual cosa beneficia els empresaris, i, de l’altra, la presumpció 
legal d'exactitud i validesa, la qual cosa beneficia els tercers, que actuaran 
conformement a les dades del registre, de manera que així veuran protegida la 
seva posició. 
A l'últim, cal tenir en compte que la inscripció en el Registre pot ser declarativa 
o constitutiva. 
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RECURSOS 

Com a materials legislatius, cal prestar especial atenció al títol segon del llibre 
primer del Codi de comerç (art. 16-24 CDC), i al Reglament del Registre 
Mercantil, aprovat per Reial decret 1784/1996. La bibliografia complementària 
que es pot consultar per completar els conceptes esmentats en aquest mòdul 
és la bibliografia bàsica recomanada en el programa de l'assignatura. 
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