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Barcelona, a 9 de març de 2018 

 

Distingit Client: 

 

L’objectiu d’aquesta nota és informar-li de les novetats que la Sentència del Tribunal Suprem 98/2018 

del 26 de febrer de 2018 introdueix a la interpretació de la retribució dels consellers delegats o dels 

consellers amb facultats executives. 

 

Fins a la data, i d’acord amb la nova redacció que la Llei 31/2014 va causar als arts. 217 - 219 i 249 

del TRLSC, existien dues corrents d’interpretació dels mateixos: la primera, doctrina majoritària i la 

tesis de la qual sostenia la DGRN, considerava que existien dues formes de tractar els ingressos dels 

consellers, diferenciant els honoraris de les funcions “inherents”, que si havien de constar als estatuts 

i sotmetre’s a la decisió de la junta, de les funcions “executives” que s’escapaven d’aquest control. 

La segona, de caràcter minoritari, no feia cap distinció i considera que tot sou del conseller executiu 

ha de tenir control estatutari. 

 

A l’emparament de la tesis majoritària, aquesta havia estat la guia de comportament de les societats 

mercantils, i s’establia la gratuïtat del càrrec dels consellers delegats o dels consellers amb facultats 

executives sense perjudici que, a posteriori, el consell pogués acordar uns honoraris per l’exercici de 

funcions executives a favor d’aquests.   

 

Tanmateix, el Tribunal Suprem, a la seva Sentència del 26 de febrer de 2018, dona la raó als 

minoritaris defensors de la segona interpretació, establint que la retribució dels consellers ha de 

constar als estatuts i estar sota el control de la junta general; i que, per tant, si el sistema remuneratori 

és gratuït, segons els estatuts, el consell no pot modificar-lo, no podent fixar cap retribució a favor 

dels consellers delegats o dels consellers amb facultats executives. 

 

El detonant del procés judicial que ha desembocat en aquesta decisió del TS va ser la denegació de 

la inscripció per part del Registrador Mercantil de Barcelona de la següent clàusula als estatuts 

socials: <<El càrrec d’administrador no serà retribuït, sense perjudici que, en cas d’existir consell, 

acordi aquest la remuneració que tingui per convenient als consellers executius per l’exercici de les 

funcions executives que se’ls encarreguin, sense acord de la junta ni necessitat de cap previsió 

estatutària de major precisió del concepte o conceptes remuneratoris, tot això en aplicació del que 

s’estableix  a l’art. 249.2 de la Llei de Societats de Capital>> 
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El Tribunal Suprem considera que el caràcter retributiu de tot càrrec d’administrador ha de constar 

als estatuts (i no tan sols per un tipus d’administrador o segons les funcions del mateix), no podent 

escapar-se de la previsió estatutària i del control de la junta general en la fixació de la quantia màxima 

que aquests puguin percebre per l’exercici del seu càrrec. El TS afegeix, a més, que el fet de no 

mantenir aquests requisits de control afectaria als drets dels socis, ja que el paper de control que 

suposadament exerceix la junta general no seria efectiu en relació a la retribució dels consellers 

delegats o els consellers amb facultats executives remunerades. 

 

Hem de recalcar que el TS es refereix, al llarg de la sentència analitzada, a les societats no cotitzades, 

encara que no exclou en cap moment a les societats cotitzades (que tenen un règim específic de 

política de retribucions). 

 

Conseqüentment, el TS determina la nul·litat de les clàusules que determinen el càrrec gratuït però 

permeten al consell establir la retribució dels consellers executius, al considerar que, els 

administradors, independentment del seu tipus o de les característiques de les seves funcions, han 

de tenir la seva remuneració aprovada i recollida als estatuts i, a més, la junta general haurà de fixar 

per acord l’import màxim anual de la seva retribució per l’acompliment dels seus càrrecs, sent que la 

relació entre els arts. 217 – 219 i 249 TRLSC és de caràcter cumulatiu.  

 

A banda de les grans implicacions jurídiques que la sentència del Tribunal Suprem del 26 de febrer 

de 2018 té a la retribució dels consellers executius i a la redacció dels seus estatuts socials, els acords 

de les Juntes d’accionistes o socis al respecte i els contractes atorgats pel Consell amb el conseller 

delegat o conseller executiu, no hem d’oblidar tampoc la possible reinterpretació fiscal del règim de 

remuneració dels consellers executius, pel que les societats hauran d’adoptar les mesures 

necessàries per a adequar-se a les noves consideracions del TS. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Berta Merino, Eduard 
Casanovas o Gabriel Ribó estan a la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació al 

contingut de la present circular. 

Atentament, 
AUDICONSULTORES 

 

La present Circular té com única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d’informació general sobre 

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 pressa de decisions personals o empresarials. 
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