
 

Noves mesures complementàries en matèria societària per pal·liar els efectes del 

COVID-19 (Comptes Anuals) 

 

Dins dels múltiples canvis normatius em matèria de dret societari que ha provocat la crisi de la 

pandèmia del SARS-CoV-2 a Espanya, el passat 27 de maig de 2020, s’han modificat de nou les 

obligacions de les empreses espanyoles per formular i aprovar els seus Comptes Anuals, en virtut 

del Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, pel que s’adopten mesures complementàries en 

matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat social i tributaries per pal·liar els 

efectes del COVID-19. 

Des del passat mes de març, davant la declaració d’Estat d’Alarma i la suspensió de certes 

obligacions societàries, les empreses tenien la possibilitat, no estant necessàriament obligades, 

d’ajornar la formulació i aprovació dels Comptes Anuals, tant individuals com consolidats, així 

com l’Informe de Gestió i demés documents exigibles, en base als següents criteris: 

 Anterior al 18/03/2020 Posterior al 18/03/2020 

▪ Formulació 
de Comptes 
Anuals 

L’òrgan d’administració deurà 
formular els Comptes dins dels 3 
mesos següents al tancament de 
l’exercici social anterior. 

L’òrgan d’administració podrà 
formular els Comptes Anuals dins 
dels 3 mesos següents després de 
la finalització de l’Estat d’Alarma, 
a comptar des de la data de 
finalització. 

▪ Obligació 
d’auditar els 
Comptes 
Anuals (si 
aplica) 

La verificació comptable i l’emissió 
de l’informe per part de l’Auditor de 
Comptes deurà de dur a terme dins 
del mes següent a la entrega dels 
Comptes Anuals formulats per 
l’òrgan d’administració. 

Tan si s’hagués formulat amb 
anterioritat o posterioritat a la 
declaració de l’Estat d’Alarma, el 
termini per auditar els Comptes 
queda prorrogat per 2 mesos 
després de la finalització de l’Estat 
d’Alarma, a comptar des de la 
data de finalització1. 

▪ Aprovació 
dels Comptes 
Anuals 

La Junta General deurà reunir-se 
necessàriament dins dels 6 mesos 
següents al tancament de l’exercici 
social anterior per aprovar els 
Comptes que hagin estat 
prèviament formularis i auditats (si 
aplica)2. 

La Junta General podrà reunir-se 
dins dels 3 mesos següents a la 
finalització de l’Estat d’Alarma, a 
comptar des de la citada data de 
finalització, per aprovar els 
Comptes Anuals degudament 
formularis i auditats (si aplica). 

▪ Dipòsit dels 
Comptes 
Anuals al 

L’òrgan d’administració deurà 
presentar els Comptes Anuals 
degudament aprovats (junt amb 
l’Informe d’Auditora, si aplica) dins 

No s’ha modificat aquesta 
obligació. 

 
1 Societats Anònimes: Donat que el termini mínim de convocatòria de la Junta General d’Accionistes en les S.A. es de 

1 mes, si aquesta societat estigues obligada a auditar, es possible que els terminis siguin molt justos si es portés al 
límit les prorrogues establertes. 
2 En la pràctica, aquesta data es troba compresa entre l’1 d’abril i el 30 de juny del mateix any. 



 

 Anterior al 18/03/2020 Posterior al 18/03/2020 

Registre 
Mercantil 

del mes següent a la data 
d’aprovació dels mateixos per la 
Junta General. 

 

No obstant, després de la recent entrada en vigor de l’ulterior Reial Decret-llei 19/2020, el 

panorama canvia en diversos aspectes: 

 A partir del 27/05/2020 Comentaris 

▪ Formulació 
de Comptes 
Anuals 

Queda suspesa l’obligació de formular 
Comptes Anuals fins el 1 de juny de 
2020, es reprendrà per altres 3 mesos el 
termini per formular, a comptar des de 
aquesta data. 

Es desprèn de lo anterior 
que, respecte exercicis 
socials on coincideixi l’any 
natural, a partir del 1 de juny  
serà obligatori realitzar la 
formulació abans del 31 
d’agost de 2020. 

▪ Obligació 
d’auditar els 
Comptes 
Anuals (si 
aplica) 

No es modifica la obligació. El termini 
per emetre l’informe d’auditoria queda 
prorrogat per 2 mesos després de 
finalitzar l’Estat d’Alarma, a comptar des 
de la data de la seva finalització. 

Es important recalcar que 
això podria entrar en 
contradicció amb les últimes 
modificacions. 

▪ Aprovació 
dels Comptes 
Anuals 

La Junta General haurà de reunir-se per 
aprovar els Comptes Anuals, 
necessàriament, dins dels 2 mesos 
següents a comptar des de la finalització 
del termini per formular-los. 

Es a dir, la data límit per 
aprovar Comptes Anuals 
d’exercicis socials que 
coincideixin amb l’any 
natural es serà el 31 
d’octubre de 2020. 

▪ Dipòsit dels 
Comptes 
Anuals al 
Registre 
Mercantil 

No es modifica aquesta obligació, per 
tant, seguirà aplicant el termini de 1 mes 
després de l’aprovació dels Comptes per 
presentar-los a dipòsit al Registre 
Mercantil. 

N/A 

 

Les empreses deuran d’adaptar-se ràpidament al canvis anteriors per no incomplir les seves 

obligacions en aquesta matèria, no obstant, no son pocs els casos en els que l’exercici social 

d’aquestes no coincideix amb l’any natural. Depenent del sector al que s’enquadri la activitat 

empresarial, es possible que es donin casos d’exercicis partits, com pot ocórrer en el sector 

turístic, on l’obligació en aquest àmbit no serà pas d’aplicació total. En aquests casos, deurà de 

tenir-se en compte la data de tancament de l0exercici per analitzar si li son d’aplicació totes, 

alguna o cap de les modificacions que flexibilitzen el compliment de la obligació de formulari 

aprovar Comptes Anuals.  


