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Circular n. 09/ 2015 
 

Reforma de la Llei de Societats de Capital 
 
 
 

Barcelona, a 10 març 2015 

 

 

Distingit client, 

 

La present circular té com a objecte posar en el seu coneixement les modificacions 

legalment introduïdes per l'última reforma de la Llei de Societats de Capital, duta a terme 

per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modificar la Llei de Societats de 

capital per a la millora del govern corporatiu, avui ja vigent. 

 

 

QÜESTIONS GENERALS: 

 

Les modificacions introduïdes per la reforma es poden dividir en dos grans grups, un referit 

a modificacions que afecten la Junta General, i un altre referit a modificacions que 

afecten a l'òrgan d'administració, especialment al Consell d'Administració, amb una 

ressenya específica i especial al sistema de remuneració dels administradors, si bé en 

cada grup hi ha modificacions que afecten al règim general de les societats mercantils i 

modificacions que només afecten a les societats cotitzades. 

 

MODIFICACIONS REFERIDES AL RÈGIM GENERAL DE LES SOCIETATS MERCANTILS: 

 

JUNTA GENERAL: 

 

La reforma pretén reforçar el seu paper en el si de la societat i obrir vies per fomentar la 

participació del soci o accionista en la societat, a aquests efectes: 

 

a) S'inclou com a nova competència de la Junta General la decisió referida a l'adquisició, 

l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials; presumint-se el caràcter 
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essencial de l'actiu a adquirir, alienar o aportar, quan l'import de l'operació superi el 25 per 

cent del valor dels actius que figurin en l'últim balanç aprovat. 

 

b) S'estén a les societats anònimes la possibilitat, ja establerta fins a la data per a la 

societats limitades, d'intervenció de la Junta General en assumptes de gestió de la 

societat, mitjançant la impartició d'instruccions a l'òrgan d'administració o mitjançant la 

submissió a la seva prèvia autorització per a l'adopció per l'òrgan d'administració de 

determinats acords socials; si bé cal limitar o eliminar aquesta possibilitat a través de la 

corresponent regulació dels Estatuts de la societat. 

 

c) S'estén a les societats anònimes el règim jurídic dels conflictes d'interès socio-societat 

establert fins a la data per a les societats limitades, consistent en la prohibició al soci de 

l'exercici del dret de vot per a determinats acords, si bé requerint per al cas de les 

societats anònimes, en algun cas, que aquesta prohibició consti expressament en els 

Estatuts de la societat. 

 

d) S'estableix, amb caràcter general per a tot tipus de societats mercantils, que no hi 

haurà prohibició al soci de l'exercici de dret de vot per a les situacions de conflicte 

d'interès que puguin plantejar-se i que no siguin cap de les previngudes en la Llei, si bé 

establint, per al cas d'impugnació de l'acord, una presumpció d'infracció de l'interès social 

per part de l'acord adoptat. 

 

e) En l'àmbit de les societats anònimes es clarifica la informació a publicar juntament amb 

la convocatòria de la Junta General en relació amb les propostes d'acord a debatre. 

 

f) Per a tot tipus de societats mercantils, per la via de la modificació del règim 

d'impugnació dels acords socials, es modula l'exercici dret d'informació del soci. 

 

g) En l'àmbit de les societats anònimes, es modifica el criteri de còmput de la majoria 

necessària per a la vàlida adopció d'un acord per la Junta General, així pels acords no 

subjectes a majoria qualificada es passa de la majoria ordinària a la majoria simple, i pels 

acords subjectes a majoria qualificada (els de l'article 194 de la Llei) s'estableix un règim 

de majoria absoluta sempre que estigui present o representat més del 50 per cent del 

capital social, per al cas que no fos present o representat aquest percentatge es manté el 

mateix règim vigent fins a la data (dos terços del capital present o representat). 
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h) Per a tot tipus de societats mercantils, s'estableix l'obligació de votar de forma 

separada tots aquells assumptes que siguin substancialment independents, i, en tot cas, els 

referits al nomenament, a la reelecció o la separació d'administradors, a les modificacions 

estatutàries i a aquells assumptes que expressament prevegin els Estatuts Socials. 

 

i) Per a tot tipus de societats mercantils, es modifica el règim d'impugnació dels acords 

socials, intentant: (i) ponderar les exigències derivades de l'eficiència empresarial amb les 

derivades de la protecció de les minories i la seguretat del tràfic jurídic; (Ii) evitar abusos 

per part dels socis o accionistes en l'ús del dret d'impugnació. 

 

j) Per a tot tipus de societats mercantils, s'estableix un règim general d'anul·labilitat dels 

acords, fixant en un any el termini de caducitat de l'acció d'impugnació, i declarant no 

caducables i imprescriptibles els acords contraris a l'ordre públic (concepte jurídic 

indeterminat de difícil acotació). 

 

k) Per a tot tipus de societats mercantils, s'amplia el concepte d'interès social, de manera 

que a partir de la reforma, s'entendrà lesionat, tot i que no causi dany al patrimoni social, 

quan l'acord s'imposa de manera abusiva per la majoria. 

 

l) Per a tot tipus de societats mercantils, pel que fa a la legitimació per a la impugnació 

dels acords, s'introdueix la necessitat del soci d'ostentar un percentatge mínim del capital 

social, en concret l'1 per cent del mateix, si bé els Estatuts Socials podran reduir aquest 

percentatge. 

 

ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ: 

 

a) S'estableix una tipificació més precisa i detallada dels deures de diligència i lleialtat 

que han de complir els administradors, així com del deure d'evitar situacions de conflicte 

d'interès amb la societat, sent destacable en aquest punt les prohibicions referides a la 

realització de transaccions amb la societat i l'ús dels actius socials amb fins privats. 

 

b) En l'àmbit del deure de lleialtat, en relació amb el seu incompliment, s'amplia la 

responsabilitat de l'òrgan d'administració ja que se li pot exigir no només l'obligació 

d'indemnitzar el dany causat a la societat, sinó també la de tornar a la societat 

l’enriquiment injust obtingut per l'administrador. 
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c) En l'àmbit de l'exigència de responsabilitat a l'òrgan d'administració, es facilita als socis 

(amb una participació individual o conjunta mínima del 5%) la interposició de forma 

directa de l'acció de responsabilitat per infracció del deure de lleialtat al no ser preceptiu 

sotmetre la decisió a la junta general. 

 

d) Es prohibeix al Consell d'Administració la delegació que es corresponen amb el nucli 

essencial de la gestió i de la supervisió del funcionament de la societat. 

 

e) S'estableix l'obligació del Consell d'Administració de reunir-se, almenys, una vegada al 

trimestre. 

 

f) En cas de nomenament de Conseller Delegat o d'atribució de funcions executives a un 

membre del Consell d'Administració, s'estableix l'obligació de celebrar un contracte entre 

aquest i la societat, el qual haurà de ser prèviament aprovat pel Consell d'Administració 

amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres. 

 

g) En relació amb les societats obligades a elaborar l'informe de gestió (totes aquelles que 

no formulin balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats), si aquestes societats no 

poden presentar compte de pèrdues i guanys abreujats, s'introdueix l'obligació d’indicar 

en l'informe el període mitjà de pagament als seus proveïdors, i si el mateix és superior al 

legalment establert, l'obligació d'indicar les mesures a aplicar en el següent exercici per a 

la seva reducció fins a assolir aquest màxim. 

 

REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS: 

 

a) La llei passa a determinar els conceptes retributius que podran percebre els 

administradors en la seva condició de tals, és a dir, per les seves funcions de gestió i 

decisió, havent d'ajustar la seva retribució a un o diversos d'aquests conceptes, però en 

cap cas el marge dels mateixos. 

 

b) S'introdueix l'obligació que la retribució de l'òrgan d'administració guardi una proporció 

raonable amb la importància de la societat, la seva situació econòmica en cada moment 

i els estàndards de mercat d'empreses comparables, així com l'obligació que el sistema 

de retribució de l'òrgan d'administració estigui orientat a promoure la rendibilitat i la 

sostenibilitat a llarg termini de la societat. 
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c) En el cas dels consellers delegats o de conseller als quals s'hagi atribuït funcions 

executives, en el contracte a celebrar entre aquest i la societat (abans referit), s'haurà de 

regular, de forma expressa, tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per 

l'exercici de funcions executives, incloent, si s’escau, l'eventual indemnització per 

cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en 

concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. 

 

MODIFICACIONS REFERIDES AL RÈGIM DE LES SOCIETATS COTITZADES: 

 

a) Es redueix al 3% del capital social (abans 5%) el llindar necessari perquè els accionistes 

puguin exercir els seus drets. 

 

b) S'estableix en l'1 per 1.000 la legitimació per poder exercir l'acció d'impugnació dels 

acords socials, així com que el termini de caducitat de l'acció per a la impugnació dels 

acords socials serà de tres mesos. 

 

c) Quant al dret d'informació dels accionistes, s'estén el termini en què els accionistes 

poden exercir el dret d'informació prèvia a la junta general fins a cinc dies abans a la seva 

celebració. 

 

d) S'estableix en 1.000 el nombre màxim d'accions que els Estatuts poden exigir per assistir 

a la junta general. 

 

e) S'introdueixen com a facultats indelegables del consell d'administració l'aprovació de 

les inversions o operacions que tinguin especial risc fiscal i la determinació de l'estratègia 

fiscal de la societat. 

 

f) Els consellers hauran d'assistir personalment a les reunions, però, podrà delegar la seva 

representació a un altre conseller. Els consellers no executius només podran delegar el seu 

vot a un altre conseller no executiu. 

 

g) S'estableix la possibilitat que el càrrec de President del Consell d'Administració recaigui 

en un conseller executiu. En aquest cas, per al nomenament del president es requerirà el 

vot favorable de dos terços dels membres del consell d'administració. A més, s'haurà de 

nomenar un conseller coordinador entre els consellers independents, al que se li facultarà 
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per sol·licitar la convocatòria del consell, ampliar l'ordre del dia, coordinar els consellers no 

executius i dirigir l'avaluació del president. 

 

h) S'estableix l'obligació del Consell d'Administració de realitzar una avaluació anual del 

seu funcionament i del de les seves comissions 

 

i) Es redueix la durada màxima del càrrec d'administrador, passant de 6 a 4 anys. 

 

j) Es preveu la possibilitat que el consell d'administració pugui constituir comissions 

especialitzades, sent obligatòria l'existència d'una comissió d'auditoria i d'una o dues 

comissions separades, de nomenaments i retribucions. En ambdós casos, les comissions 

estaran compostes únicament per consellers no executius recaient la presidència en un 

conseller independent. 

 

k) Referent a la política de les remuneracions del consell d'administració, s'aprovarà per la 

junta general d'accionistes, previ informe específic de la comissió de nomenament i 

retribucions, amb caràcter plurianual i com a punt separat de l'ordre del dia. 

   

 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte d'aquesta circular i, si 

s’escau, a més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, pot 

vostè contactar Audiconsultores amb Óscar Casanovas, Mateu Lázaro, Rosa Maria Gil o 

Maite Gordo. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 
La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació 

de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap 

tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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