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Mesures mercantils i societàries 
 

Tipus de mesura 

 Comptes anuals i documents obligatoris 
 

Queda suspès fins que finalitzi l’Estat d’alarma el termini de tres 
mesos a partir del tancament de l’exercici social de que disposen els 
òrgans de govern o administració de les persones jurídiques 

obligades a formular les comptes anuals (ordinàries o derivades, 
individuals o consolidades) i, si fos legalment exigible, l’informe de 
gestió.  
 
També es suspèn el termini per formular els demés documents 
legalment obligatoris exigits per la legislació mercantil. 
 
En el cas de que a data de la declaració de l’Estat d’alarma l’òrgan de 
govern o administració ja hagués formulat les comptes de l’exercici 
anterior, el termini per la seva verificació comptable (si l’auditoria fos 
obligatòria) s’entendrà prorrogat durant dos mesos a comptar des de 
que finalitzi l’Estat d’alarma. 
 
 
 Òrgans de govern i administració de les entitats jurídiques 

 
 Les sessions dels òrgans de govern i administració 

d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de 
les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, 
podran ser celebrades per videoconferència durant l’Estat 
d’alarma, sempre que s’asseguri l’autenticitat i la connexió 
bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels 
assistents a distància. Aquesta mesura serà d’aplicació encara 
que la realització telemàtica de les sessions no estigui prevista 
en els estatuts. 
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 Per altre banda, també estableix que durant l’Estat d’alarma, els 

acords dels citats òrgans de govern i administració podran 
adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre 
que ho decideixi el president o ho sol·liciti, com a mínim, dos 
membres de l’òrgan. 

 
 En relació a la junta general, si aquesta s’hagués convocat 

abans de la declaració de l’Estat d’alarma però el dia per la seva 
celebració fos posterior a la declaració, l’òrgan d’administració 
podrà modificar el lloc i la hora previstos per la seva celebració 
o revocar l’acord de convocatòria mitjançant un anunci a la 
pàgina web de la societat (o al BOE en el cas de que l’empresa 
no disposi de la mateixa) amb una antelació mínima de 48 
hores. En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan 
d’administració haurà de procedir a una nova convocatòria 
durant el mes següent a la data de finalització de l’Estat 
d’alarma. 
 

 Quan sigui necessària l’assistència d’un notari a la junta 
general de socis per aixecat acta de la reunió, aquest podrà 
utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real per 
garantir el compliment de la funció notarial. 

 

 

Normativa 

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per a  fer front a l’impacte econòmic i social del 

COVID -19. 
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