
 

 

 

FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS. REUNIONS D’ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
DURANT L’ESTAT D’ALARMA. 

 

Lleida, 18 de març de 2020 

 

Benvolguts/es, 

Ens esteu traslladant consultes relatives a la preocupació sobre la formulació dels comptes anuals, 
que d’acord amb la Llei de Societats de Capital s’ha de realitzar en el termini màxim de tres mesos, 
a partir de la data de tancament de l’exercici social al que es refereixen els comptes anuals objecte 
de formulació. 

Existeixen, també, d’altres reunions dels Òrgans d’Administració i de Govern que, degut a la 
malaurada situació que estem vivint, no es poden celebrar, si més no, de forma presencial. 

El Real Decret- Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, que us avançàvem aquest matí, preveu el següent 
(mesures d’aplicació durant el període d’alarma): 

 

(i) Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret Privat. 

- Tot i en els casos en que els Estatuts Socials no ho prevegin, les sessions dels Òrgans de 
Govern i Administració d’Associacions, Societats Civils i Mercantils, Cooperatives i Fundacions, 
podran celebrar-se per videoconferència. Caldrà, això sí, acreditant l’autenticitat de les 
connexions. La sessió s’entendrà celebrada al domicili social. 

- Els acords dels Òrgans referits es podran adoptar per escrit i sense sessió (votació sense 
reunió presencial) sempre que ho decideixi el President (o ho sol·licitin, en Òrgans 
d’Administració, al menys, dos dels seus membres). Atenció a la remissió que el Real Decret fa al 
Reglament del Registre Mercantil, conforme a la qual, aconsellem que les celebracions per escrit 
i sense sessió es facin amb consentiment de tots els membres.  
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- El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per formular els 
comptes anuals queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma – quan aquest finalitzi es reprendrà 
per tres mesos més-. 

- Si els comptes anuals ja han estat formulats i requereixen auditoria obligatòria, l’emissió 
del corresponent informe s’entendrà prorrogada per dos mesos més des de la data de finalització 
de l’estat d’alarma. Pel cas que no hagin estat formulats, l’informe arrossegarà el termini referit 
en l’apartat anterior. 

- Pel que fa a l’aprovació de comptes anuals, també es desplaça el termini d’aprovació (en 
Junta o Assemblea) als tres mesos següents a la finalització del termini de formulació dels 
comptes anuals. 

- Aquells qui haguéssiu convocat la Junta o Assemblea d’aprovació abans de la declaració 
de l’estat d’alarma per una data de celebració posterior a la declaració, podreu modificar la data 
i lloc de celebració, o revocar l’acord de convocatòria, amb una antelació mínima de 48h (pàgina 
web, BOE – en aquest punt, esperem noves resolucions). La nova convocatòria s’haurà de 
realitzar en el mes següent a la data de finalització de l’estat d’alarma. 

- Les reunions amb assistència de Notari podran realitzar-se també amb la participació 
telemàtica del Fedatari Públic. 

 

(ii) Mesura especial per Societats de Capital 

Els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’Estat d’alarma. 

 

(iii) Mesura especial per Societats Cooperatives 

El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma 
queda prorrogat durant els sis mesos següents a la finalització del període d’alarma. 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 
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