
Impacte sobre aspectes relacionats amb els  
Comptes Anuals i la legalització de llibres del 

COVID- 19

a.- Formulació, verificació i aprovació dels 
comptes anuals

b.- Legalització dels llibres d’empresaris



Quadre resum d’obligacions mercantils
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Període Tancament 
exercici

Formulació 
de 

comptes

Legalitzaci
ó de llibres

Aprovació 
de 

comptes

Dipòsit de 
comptes

Legal (*) 31 de 
desembre

30 de març 30 d’abril 30 de juny 30 de juliol

Covid- 19 
(*) 31 de 

desembre

3 mesos 
des de la fi 
de l’estat 
d’alarma

4 mesos 
des de la fi
de l’estat 
d’alarma

6 mesos 
des de la fi 
de l’estat 
d’alarma

7 mesos
des de la fi 
de l’estat 
d’alarma

(*)Societats
amb 
tancament 
d’exercici 31 
desembre

Dates 
màximes

Dates 
màximes

Dates 
màximes

Dates 
màximes

Dates 
màximes



Formulació, auditoria i aprovació dels 
Comptes Anuals
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Situació anterior a l’estat d’alarma:

• Formulació: Art. 253 TRLSC
“Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en
el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del
ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que
incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la
propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las
cuentas y el informe de gestión consolidados.”

• Verificació per un auditor de comptes. Art. 263.1 TRLSC
“Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser
revisados por auditor de cuentas.”
Al seu torn, l’art. 264 estableix que el nomenament d’auditor
s’haurà d’efectuar per la Junta general abans no finalitzi l’exercici a
auditar.



Formulació, auditoria i aprovació dels 
Comptes Anuals

4

Situació anterior a l’estat d’alarma:

• Emissió de l’informe d’auditoria Art. 270 TRLSC
“El auditor de cuentas dispondrá como mínimo de un plazo de un
mes, a partir del momento en que le fueren entregadas las cuentas
firmadas por los administradores, para presentar su informe.”

• L’aprovació dels comptes anuals d’un exercici ha de realitzar-se
per la Junta general ordinària de socis dins dels sis primers
mesos de l’exercici següent, segons preveu l’art. 164 i 272 TRLSC.

• I el dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil
corresponent haurà d’efectuar-se dins del mes següent a
l’aprovació dels comptes per la Junta General.



Formulació, auditoria i aprovació dels 
Comptes Anuals
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Declaració de l’estat d’alarma:

• Aprovació del Reial Decret 8/2020 de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i
social del COVID- 19. Article 40.3;

“La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas,
individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el
cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o
administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible,
el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de
sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma,
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No
obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el
órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el
estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable
dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en
el apartado siguiente.”



Formulació, auditoria i aprovació dels 
Comptes Anuals
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Aplicació pràctica de l’art. 40.3 i 40.5 RD 08/2020:

En el còmput de les dates límit de formulació i aprovació de
comptes es substitueix la data de tancament de l’exercici
(majoritàriament 31 desembre de 2019) per la data en que finalitzi
l’estat d’alarma, no obstant es preveu la possibilitat de formular i
verificar els comptes durant l’estat d’alarma.

Data de referència
Formulació de comptes 
(òrgan d’administració)

Aprovació de comptes 
(Junta General) 
Art.40.5

Data en que finalitzi 
l’estat d’alarma + 3 mesos + 3 mesos



Formulació, auditoria i aprovació dels 
Comptes Anuals
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Article 40.4 del RDL 8/2020:

Es regula un règim especial de temps per la realització de
l’auditoria en els casos en que abans de la declaració de
l’estat d’alarma, el 14 de març, o durant la vigència d’aquest
estat, s’haguessin formulat els comptes anuals;

“El plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto
si la auditoria fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá
prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el
estado de alarma.”
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Anàlisi d’altres
situacions en que es 
poden trobar les 
entitats

Art. 40.3 Suspensió 
formulació comptes 
anuals 

Art. 40.4 Formulació 
de comptes abans o 
durant l’estat 
d’alarma, pròrroga 
de 2 mesos per 
l’auditoria 

Art. 40.5 Aprovació 
comptes anuals dins 
dels 3 mesos ss des 
que finalitzi el 
termini per formular

A 14 de març ja els 
hi havia finalitzat el 
termini per formular 
comptes

NO aplica art. 40.3
Si aplica, però podria 
afectar el termini 
d’aprovació.

No aplica art. 40.5 
però el termini 
podria veure’s alterat 
per la pròrroga de 
l’auditoria

A 14 de març no els
hi havia finalitzat el 
termini però ja 
s’havien formulat

SÍ aplica art. 40.3 SÍ aplica art. 40.4 SÍ aplica art. 40.5

Formulació de 
comptes durant 
l’estat d’alarma

NO aplica art. 40.3 SÍ aplica art. 40.4 SÍ aplica art. 40.5

Formulació dins dels 
3 mesos següents a 
l’aixecament de 
l’estat d’alarma 

SÍ aplica art. 40.3 NO aplica art. 40.4 SÍ aplica art. 40.5



Comptes anuals i proposta d’aplicació 
del resultat 
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Disposició Final 1ª ap.13 del RD 11/2020 (art. 40 ap. 6 i 
6 bis);

Si la convocatòria de la Junta general s’hagués publicat abans
de la declaració de l’estat d’alarma, però el dia de celebració
fos posterior a aquesta declaració

↓
L’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i data previstos
per la celebració de la Junta o revocar l’acord de
convocatòria.
La revocació comporta que l’òrgan d’administració hagi de fer
una nova convocatòria dins del mes següent a la finalització
de l’estat d’alarma.



Comptes anuals i proposta d’aplicació 
del resultat 
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Disposició Final 1ª ap.13 del RD 11/2020 (art. 40 ap. 6 i 
6 bis);

Les societats mercantils que, havent formulat els seus
comptes anuals, convoquin la Junta general ordinària a partir
de l’entrada en vigor del RD

↓

Podran substituir la proposta d’aplicació del resultat de la
memòria per un altre proposta (degudament justificada i
acompanyada d’escrit de l’auditor sobre l’efecte en la seva
opinió).



Comptes anuals i proposta d’aplicació 
del resultat 
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Disposició Final 1ª ap.13 del RD 11/2020 (art. 40 ap. 6 i 
6 bis);

Aquelles societats en que la Junta general ordinària ja
estigués convocada

↓

L’òrgan d’administració podrà retirar de l’ordre del dia la
proposta d’aplicació del resultat a efectes de sotmetre una
nova proposta a l’aprovació de la Junta general que haurà de
celebrar-se també dins del termini legalment previst per la
celebració de la Junta general ordinària.



Comptes anuals: menció especial en la 
memòria 
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Proposta de redactat a incloure en la memòria a 
l’apartat “Fets posteriors al tancament”

“17.- Fets posteriors al tancament

Des de la data del tancament de l'exercici fins la formulació pels
administradors /Consell d'administració de la societat d'aquests Comptes
Anuals, no s'ha produït cap fet significatiu digne de menció, excepte pel que
fa a l'efecte de l'epidèmia del coronavirus, que des del mes de gener s'ha
estès per tot el món, i concretament des del 14 de març, s'ha concretat en el
nostre país, amb l'estat d'alarma decretat pel Govern, fet que ha provocat el
tancament/la reestructuració de les activitats de l'empresa. L'impacte
d'aquesta crisi de salut en els comptes de 2020, i les seves conseqüències en
la societat, i /o en el Grup, encara són imprevisibles, per la seva durada, i la
seva dimensió, a la data de formulació d'aquest comptes anuals.
No obstant, l'administració d'aquesta empresa, s'ha organitzat per afrontar
les conseqüències que afectaran a la seva activitat, així com les seves

conseqüències econòmiques i financeres.”



Legalització de llibres comptables 
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Situació anterior a l’estat de l’alarma

Art. 18.1 Llei 14/2013, de 27 de setembre:

“Todos los libros que obligatoriamente deben llevar los
empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables,
incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos
colegiados, o los libros registros de socios y de acciones
nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro
Mercantil después de su cumplimentación en soporte
electrónico y antes de que transcurran cuatro meses

siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.”
*L’art. 333 del Reglament del Registre Mercantil recull el mateix termini de 4

mesos següents al tancament de l’exercici.



Legalització de llibres comptables 
(Resolució de la DGSJFP, de 10 d’abril
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Aquelles societats en que la data de tancament de
l’exercici sigui posterior a la data de finalització de
l’estat d’alarma, i que per tant no quedin afectades per
l’article 40 del RDL 8/2020

↓

Hauran de legalitzar els seus llibres obligatoris de
conformitat amb les regles generals.



Legalització de llibres comptables 
(Resolució de la DGSJFP, de 10 d’abril
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Aprovació del RD 8/2020 de 17 de març

Aquelles societats en les que a 14 de març ja hagués
transcorregut el termini per formular els seus comptes
anuals

↓

No queden afectades per la suspensió, pel que
s’apliquen les regles generals per la legalització de
llibres obligatoris.



Legalització de llibres comptables 
(Resolució de la DGSJFP, de 10 d’abril
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Aquelles societats en les que a 14 de març no els hi
hagués finalitzat el termini per formular els seus
comptes anuals i a les que els hi és d’aplicació l’article
40 del Reial Decret Llei 8/2020.

↓

Podran presentar a legalitzar els seus llibres obligatoris
dins del termini de 4 mesos a comptar des de la data en
que finalitzi l’estat d’alarma, sens perjudici de la
possibilitat de legalització dels llibres per aquelles
societats que ja els tinguin degudament elaborats,
malgrat l’estat d’alarma.
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