
 
 

 
 

  

 

  

  

  

 

Barcelona, 6 d’abril de 2020 

 

Aquesta Nota Informativa XIX tracta sobre les mesures de flexibilització de 

determinades obligacions mercantils establertes en l'Art. 40 del RDL 8/2020 de 17 

de març, i posteriorment modificat a través de la disposició final primera del RDL 

11/2020 de 31 de març. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Los òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i 

mercantils, cooperatives i fundacions igual que  les juntes o assemblees de socis o 

associats tindran la possibilitat, durant el període d'alarma i encara que no 

l'haguessin previst els seus estatuts de: 

 

 Celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple les 

seves sessions.  

Sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el 

reconeixement de la identitat d'aquests per part del secretari i la seva 

constància en l'acta, amb remissió per correu electrònic a tots els membres. 

 

 Adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió si és així decidit 

pel president o sigui sol·licitat per, almenys, dos dels membres de l'òrgan. 

 

 

o Comptes anuals i, si fos legalment exigible l'informe de gestió i altres documents: 

 

 Termini de formulació: Se suspèn el termini de tres mesos a comptar des del 

tancament de l'exercici reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar 

des de la data de finalització de l'estat d'alarma.   

 

 Termini per a realització de l'auditoria (obligatòries com a voluntàries): Si a 

data de la declaració de l'estat d'alarma o durant aquest ja s'haguessin 

formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per a la seva verificació 

comptable s'entendrà prorrogat per dos mesos més des de la finalització de 

l'estat d'alarma. 

 

 Termini d'aprovació: Dins dels tres mesos següents a comptar des que 

finalitzi el termini per a formular els comptes anuals.  

 

 Modificació de la convocatòria de la junta general publicada abans de la 

declaració de l'estat d'alarma a celebrar en data posterior a la declaració: 

l'òrgan d'administració podrà modificar el lloc i l'hora inicialment previstes i, 

fins i tot, revocar l'acord a través d'un anunci en la pàgina web de la societat 

o, en cas no la tingués, en el “ Boletín Oficial del Estado”  amb una antelació 

mínima de 48 hores. 

 

- En cas de revocació de l'acord de convocatòria, la nova convocatòria 

haurà de realitzar-se dins del mes següent de la data en la qual 

finalitzi l'estat d'alarma. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Es permet substituir la proposta d'aplicació del resultat (PAR) contingut en 

la memòria ja formulada per una altra proposta, en el supòsit que la junta 

general ordinària hagués estat convocada a partir de l'entrada en vigor del 

Reial decret llei 8/2020 (nou apartat 6.bis, de l'article 40).  

 

 També es permet el diferiment de la decisió  sobre el PAR a una junta 

posterior per a aquells casos, en els quals la junta general ordinària ja 

estigués convocada.  

 

- En tots dos casos, tant la substitució de la proposta com el 

diferiment de la decisió sobre la proposta d'aplicació del resultat 

(PAR) haurà de justificar-se tant per l'òrgan d'administració, com per 

l'auditor de comptes, en cas n'hi hagués. 

 

 Conclusió de la durada de la societat fixat pels seus estatuts socials , en el 

cas que aquesta es produís durant la vigència de l'estat d'alarma, la 

liquidació de ple dret no serà portada a terme fins que transcorrin dos 

mesos a comptar des de la finalització de l'estat d'alarma. 

 

 Concurrència de causa de dissolució (legal o estatutària): si aquesta 

situació es produís abans i durant la vigència de l'estat d'alarma, el termini 

legal per a la convocatòria de l'òrgan d'administració de la junta general per 

a l'adopció de l'acord de dissolució quedarà suspès fins a la finalització del 

període d'alarma. 

 

- En el cas que la concurrència de causa de dissolució (legal o 

estatutària) s'hagués produït durant la vigència d'estat d'alarma, els 

administradors no respondran dels deutes socials contrets en 

aquest període. 

 

 

o Llibres oficials: 

 

 Segons el document de preguntes freqüents emès pel Col·legi de 

Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, considerant la 

suspensió general dels terminis ordinaris i particularment la del termini per a 

formulació de comptes, amb la qual està relacionat el termini límit per a 

legalització de llibres ha d'interpretar-se que el termini límit per a la 

legalització de llibres queda suspès fins al final del mes següent al termini 

límit per a la formulació dels comptes. És a dir, quatre mesos des de la 

finalització de l'estat d'alarma. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Altres mesures de flexibilització:  

 

 El notari requerit perquè assisteixi a una junta general de socis i estengui 

acta de la reunió, podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en 

temps real que garanteixin el compliment de la seva funció. 

 Se suspèn l'exercici de dret de separació dels socis fins que finalitzi l'estat 

d'alarma. 

 Se suspèn la dissolució legal o estatutària fins que finalitzi l'estat d'alarma. 

 

 

 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


