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Barcelona, 12 de març de 2019 

 

Distingit client: 

L'objecte de la present Circular és informar-los respecte d'una part de les novetats aprovades el 

passat dia 28 de desembre de 2018 per la Llei 11/2018 que modifica la Llei de Societats de 

Capital (d'ara endavant, “LSC”), en concret de la nova regulació referida al Dret de Separació en 

cas de falta de distribució de dividends (art. 348 bis de la Llei de Societats de Capital). 

En aquest sentit es modifica i amplia l'art. 348 bis de la Llei de Societats de Capital que regula el 

dret de separació dels socis en cas de falta de distribució de dividends de les societats de capital; 

quedant regulat de la següent forma:  

 

a) És possible el seu no reconeixement o la seva regulació en termes diferents als establerts 

en la llei, i això de forma expressa i a través dels Estatuts de la Societat.  

 

b) La llei reconeix, excepte disposició contrària en els estatuts com hem dit, el dret de separació 

al soci que, una vegada transcorregut el cinquè exercici comptat des de la inscripció de la 

societat en el Registre Mercantil, hagués fet constar a l'acta la seva protesta per la 

insuficiència dels dividends aprovats, sempre que:  

 

- La junta General no hagi acordat la distribució de, almenys, el vint-i-cinc per cent dels 

beneficis de l'exercici anterior legalment distribuïbles.  

- La societat hagués obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors. 

- I el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys fos inferior al 

vint-i-cinc per cent dels beneficis obtinguts durant el referit període que fossin 

legalment distribuïbles.  

 

c) S'estableix l'obligatorietat del consentiment de tots els socis per a la supressió o modificació 

del referit Dret de separació, tret que es reconegui el dret a separar-se de la societat al soci 

que no hagués votat a favor de l'acord de supressió o de modificació.  
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d) El termini per a exercir el dret es manté en un mes, a comptar de la data de celebració de la 

junta general ordinària.  

 

e) Quan la societat dominant estigués obligada a formular comptes consolidats s’haurà de 

reconèixer el mateix dret de separació al soci de la dominant.  

 

f) La regulació d'aquest dret, recollit a l'article 348 bis de la Llei de Societats de Capital no serà 

aplicable:  

 

- Quan es tracti de societats cotitzades.  

- Quan es tracti de societats les accions de les quals estiguin admeses a negociació 

en un sistema multilateral de negociació.  

- Quan la societat es trobi en concurs. 

- Quan, a l'empara de la legislació concursal, la societat hagi posat en coneixement 

del jutjat competent per a la declaració del seu concurs la iniciació de negociacions 

per a aconseguir un acord de refinançament o per a obtenir adhesions a una proposta 

anticipada de conveni, o quan s'hagi comunicat a aquest jutjat l'obertura de 

negociacions per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments.  

- Quan la societat hagi aconseguit un acord de refinançament que satisfaci les 

condicions irrescindibles fixades a la legislació concursal.  

- Quan es tracti de Societats Anònimes Esportives. 

 

Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estan a la seva disposició 

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

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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