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01/2015 

23 GENER 2015 

 

DECLARACIÓ DE TITULARS D'INVERSIÓ ESPANYOLA EN L'EXTERIOR EN VALORS 

NEGOCIABLES FINS AL PRÒXIM 31 DE GENER 
 

Benvolgut/da Sr./Sra.:  

Li recordem que les persones físiques i les persones jurídiques (societats) que tenen valors 

cotitzats en borsa (accions, fons…) dipositats a l'estranger o romanguin sota custòdia del 

titular de la inversió a l'estranger, tenen l'obligació d'informar el Banc d'Espanya 

d'aquestes inversions a través del model D-6 ("Declaració de titulars d'inversió espanyola 

a l'exterior en valors negociables"). Aquesta declaració, corresponent a l'exercici 2014, es 

podrà presentar fins al pròxim 31 de gener de 2015. 
 

Aquest model engloba dos tipus de declaracions: la declaració de dipòsits i la declaració 

de fluxos: 

 

A. Declaració de dipòsits 

 

Afecta els dipòsits que es trobin en entitats no residents i s'haurà de declarar els valors a 

31 de desembre de l'any immediatament anterior, amb independència de valor de cada 

inversió. 

 

Per tant, s'haurà de declarar qualsevol dipòsit de valors que cotitzi en borsa en entitats 

estrangeres. Així doncs, aquesta declaració afectarà qualsevol inversor que tingui valors 

cotitzats en entitats no residents a Espanya amb independència del seu valor. 

 

B. 1.- Declaració de fluxos 
 

Afecta cada inversió o liquidació individual que es realitzi en societats no residents en les 

quals l'inversor tingui: 

 

a) Una participació, d’ almenys, el 10% del capital o formi part del seu òrgan 

d'administració. 

 

b) Quan la inversió superi 1.502.530,26 euros. 
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Per tant, s'haurà de declarar qualsevol inversió en borsa en entitats estrangeres sempre 
que es compleixi algun dels dos punts anteriors. 

Així mateix, una vegada superat el límit en una inversió superior a 1.502.530,26 euros, serà 

necessari declarar totes les noves adquisicions i les noves alienacions d'inversions 

(compres i vendes de valors), fins que la inversió torni a estar per sota d'1.502.530,26 euros. 

 

Atenció. No es declaren en el model D-6 els valors dipositats en una entitat espanyola, 

encara que aquests valors siguin estrangers, per ser declarats ja per l'entitat dipositària 

espanyola. 

 

Sí que es declaren els valors de societats espanyoles dipositats a l'estranger. 

 

TIPUS CONTINGUT TERMINI I PRESENTACIÓ 

Declaració de dipòsit Valor de les posicions en 

valors estrangers 

mantingudes a 31 de 

desembre de cada any. 

Presentació al mes de 

gener següent a l'any 

esmentat 

Declaració de fluxos Operacions d'inversió o 

liquidació que es 

realitzin en societats, 

valors negociables o 

fons estrangers. 

 

Només quan es tingui 

una participació ≥ 10% 

del capital, o formi part 

del seu òrgan 

d'administració, o quan 

la inversió superi 

1.502.530,26 €. 

Presentació màxim un 

mes després de la 

realització de l'operació. 

 

 

 

Es podran presentar 

diverses operacions en 

un mateix imprès sempre 

que es realitzi el mes 

següent a la primera 

operació que es 

declara. 

 

L'Organisme davant el qual s'ha d'informar, és la Direcció General de Comerç i Inversions, 

que depèn del Ministeri d'Economia i Competitivitat. 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 

aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. 

 

Una salutació cordial, 

GESTORIA CASTELLS, SLP 

 

 

 

 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de 

fer un estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es 

mencionen de forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia. 


