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La necessitat d'adaptar els Estatuts Socials de la teva societat als canvis 

normatius 

 

Dues resolucions recents de la DGRN ens recorden la importància d'adaptar 

els estatuts socials als canvis normatius que van sorgint: (i) resolució número 

8.963 de 16 de juny 2015 i (ii) la resolució número 1.104 de 21 de setembre de 

2015. En aquestes es denega la inscripció d'acords socials perquè la 

convocatòria de la Junta General, malgrat complir amb l'establert en els seus 

estatuts socials, era contrària a la legislació vigent. 

 

En aquestes resolucions la DGRN estableix que encara que els estatuts socials 

són “la «carta magna» o règim constitucional i de funcionament de la societat”, 

“si existeix un canvi normatiu que afecti en tot o en part al contingut dels 

estatuts socials és forçós entendre que la nova norma s'imposa sobre el seu 

contingut per la simple força de la Llei”.  

 

En la resolució número 8.963 de 16 de juny 2015, deneguen la inscripció d'uns 

acords socials perquè la societat realitza la convocatòria de la Junta General 

únicament mitjançant un anunci en un diari. 

  

De conformitat amb la redacció inicial de l'article 173 LSC, relatiu a la forma de 

convocatòria, aquesta convocatòria hagués estat correcta. No obstant això, 

després de la reforma d'aquest article en la Llei 25/2011, d'1 d'agost, de 

reforma parcial de la LSC, i de conformitat amb la redacció vigent, l'opció de 

convocatòria mitjançant únicament un anunci en un diari de circulació en el 

terme municipal en què estigui situat el domicili social ja no és possible. 

  

La DGRN entén que, malgrat que la societat ha realitzat la convocatòria segons 

l'establert en els seus estatuts i que aquests estatuts estan degudament inscrits 

en el Registre Mercantil (perquè al moment d'inscripció sí que complien amb la 
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legislació vigent), la convocatòria no és correcta i, per tant, no és possible 

inscriure els acords socials adoptats. 

 

En la resolució número 1.104 de 21 de setembre de 2015, es denega la 

inscripció d'uns acords socials adoptats en Junta General d'una societat 

anònima perquè el termini de convocatòria no complia amb la legislació vigent.  

 

Concretament, la convocatòria es realitza amb una antelació de 15 dies (termini 

establert en els seus estatuts socials) i no amb un mes d'antelació, tal com 

estableix l'article 176 LSC. En aquest sentit, la societat compleix amb l'establert 

en els seus estatuts, degudament inscrits en el Registre Mercantil, però atès 

que la redacció dels seus estatuts no s'ha adaptat i el termini de convocatòria 

no està conforme amb la legislació vigent, el Registrador corresponent i la 

DGRN deneguen la inscripció dels acords socials. 


