








CERTIFICAT DE TITULARITAT REAL 

El senyor/La senyora _____________________________________________ amb DNI núm______________ 
en nom i representació de l’entitat _________________________________________ (la societat) amb 
CIF___________________ y de conformitat amb el que s’estableix en l’Article 4 de la Llei 10/2010, de 28 
d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals y del finançament del terrorisme i en la seva normativa de 
desenvolupament, per la present  

C E R T I F I C A 

Accionistes: Que l’estructura de propietat o control de la societat a la que representa, és a dir, la relació
dels socis / accionistes amb una participació superior al 20% és la següent: 

 No existeix cap soci / accionista amb una participació superior al 20% 
 Que la relació dels socis / accionistes con una participació superior al 20% és la següent: 

NOM COMPLET DEL SOCI O 
ACCIONISTA 

P.F./
P.J. DNI / CIF      DATA 

NAIXEMENT NACIONALITAT PARTICIPACIÓ
(%) 

   PF: persona física / PJ: persona jurídica 

Titular real (*): Són titulars reals les persones físiques que en darrera instància posseeixin o controlin,
directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica 
a la que representa. En el cas que no existeixin titulars reals s’hauran d’indicar les dades dels administradors, 
membres del Patronat (per a fundacions) o membres de la Junta Directiva (per a associacions). 

NOM COMPLET DEL 
TITULAR REAL 

DNI / NIE DATA
NAIXEMENT NACIONALITAT TIPUS DE CONTROL

Tipus de control. S’haurà d’indicar si el titular real ho és per la seva condició d’Accionista, Administrador o bé com a membre d’una Junta 
Directiva o Patronat  
PRP (Persona amb Responsabilitat Pública): Persona física, familiar o persona pròxima a vostè que ha exercit càrrecs públics importants 
en els últims dos anys.

(*) Titular real. Veure instruccions en el dors d’aquest document 

Tanmateix, certifico que les dades consignades en la documentació aportada són certes i que la societat es 
compromet a obtenir i mantenir informació adient, precisa y actualitzada sobre la titularitat real de la mateixa, 
així com a informar de manera immediata a CAIXAGUISSONA sobre qualsevol canvi que es produeixi en el 
futur amb relació a tot el que aquí es manifesta, incloent qualsevol modificació dels estatuts de la societat que 
impliqui la representació del capital social de l’entitat. 

Y per a que consti, i als efectes requerits, s’expedeix el present certificat 

A ____________________, a ___de _________________de 20 ___ 

¹ Aquest certificat ha de ser signat necessàriament per una persona que tingui la condició de titular real o 
administrador de la societat. 

Segell i firma del titular real ¹que subscriu 

Nom i cognoms   ___________________________ 

PRP
SI / NO 



TITULARITAT REAL 

Només poden ser titulars reals PERSONES FÍSIQUES. 

Els titulars reals que cal informar en aquest Certificat poden ser per aquest ordre i de forma excloent: 

En primer lloc,  

- ACCIONISTES

Tots aquells que tinguin o controlin més d’un 25% de la societat, ja sigui directa o indirectament (*)

(*) CONTROL INDIRECTE. Exemple
Si un accionista controla el 15% d’una societat A, però a la vegada és titular del 60% d’una altra
societat B que controla el 30% de la societat A, tindrà la condició de titular real, doncs al 15% que
controla directament s’hi ha de sumar el 18% (resultat del 60% que té a la societat B que controla el
30% d’A) que controla indirectament : 15+18 = 33% > 25%.

Si no n’hi ha cap accionista que compleixi aquesta condició, 

- ADMINISTRADORS

Només en els casos en que no hi hagi cap accionista que controli més del 25% de la societat, el titular
real serà l’administrador de la societat. Cal tenir en compte no confondre la figura de l’administrador
amb la d’apoderat.

Si tampoc existeix la figura de l’administrador, 

- MEMBRES DE PATRONATS, JUNTES DIRECTIVES o CONSELLS

En els casos de fundacions o associacions, o quan en una societat no hi hagi cap accionista que
controli el 25% ni cap administrador designat, s’haurà d’informar com a titulars reals de les persones
que formen part del Patronat de la fundació, de la Junta Directiva de l’associació, o del Consell
d’Administració o Rector de la societat.
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