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Què és el codi LEI 
 

Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova normativa europea MiFID II i MiFIR, totes les persones 
jurídiques que realitzin transaccions en els mercats financers han de disposar d’un codi 
d’identificació addicional anomenat LEI.  
 
El codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi alfanumèric de 20 caràcters (estàndard ISO 17442) 
que identifica, unívocament, les entitats legals a nivell mundial. El LEI és únic, permanent, consistent i 
portable per a cada entitat. 
 
 

Codi LEI al Registre Mercantil 
 

A Espanya, l’emissió i gestió del LEI ha estat confiada als Registradors Mercantils, i és el Col·legi de 
Registradors d’Espanya la institució encarregada de coordinar el funcionament del sistema.  
 
Els codis LEI i les seves dades associades emesos pel LOU (Local Operating Units) espanyol poden ser 
consultats de forma gratuïta al web https://www.justicia.lei.registradores.org. 
 
L’obtenció del LEI requereix que el sol·licitant empleni una sol·licitud aportant unes dades bàsiques de 
l’entitat i que acrediti si actua en representació de la seva entitat o formula la sol·licitud en interès 
d’una altra en virtut de mandat exprés. La tramitació es ràpida i senzilla, i en la majoria dels casos no 
es demora més de 48 hores. 
 
 

Quan cal obtenir el LEI? 
 

El codi LEI serà obligatori per a les persones jurídiques que donin ordres a intermediaris financers per 
operar amb els productes dels mercats financers, concretament: 
 
 A partir de l'1 de novembre de 2017 per operar a derivats i assegurances de canvi. 
 A partir del 3 de gener de 2018 per operar en productes de renda variable i renda fixa 

(accions i altres instruments cotitzats, instrument de renda fixa, ja sigui a venciment o en 
pacte de recompra, i bons estructurats). 
 

Enllaços d’interès 
 

 Pàgina inicial del LEI 
 Preguntes freqüents sobre el codi LEI 
 L’identificador d’entitat jurídica (LEI) – Banc d’Espanya 
 Informació rellevant sobre el codi LEI a Espanya - CNMV 
 Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 
 Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC) 

https://www.justicia.lei.registradores.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.justicia.lei.registradores.org/pgPreguntasFrecuentes
https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/El_identificador/El_identificado_74255177e115241.html
http://cnmv.es/docportal/MiFIDII_MiFIR/CodigoLei.pdf
https://www.gleif.org/es/
https://www.leiroc.org/

