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A continuació, entre les moltes mesures de caràcter extraordinari introduïdes pel Reial 

Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 

l’impacte econòmic i social de la COVID-19, destaquem aquelles mesures aplicables a 

les persones jurídiques de dret privat: 

 

- Els òrgans de govern i administració de societats mercantils, cooperatives, 

associacions, fundacions, etc., podran celebrar sessions telemàtiques encara 

que els estatuts no prevegin aquesta possibilitat. 

 

D’igual forma, es permet que els citats òrgans de govern puguin aprovar acords 

mitjançant votació per escrit sense sessió, sempre que ho decideixi el president 

o almenys dos dels membres de l’òrgan de govern. 

 

Les dues mesures seran aplicables també a les comissions delegades i a les 

altres comissions obligatòries i, en tot cas, s’entendrà que les sessions s’hauran 

celebrat en el domicili social. 

 

- El termini de formulació de comptes anuals queda suspès fins a finalitzar l’estat 

d’alarma, reprenent-se per altres tres mesos (addicionals). D’aquesta manera, 

també es prorroga el termini d’aprovació dels comptes anuals per part de la Junta 

General que haurà de ser dins dels tres mesos següents a la formulació. 

 

Cal indicar que, si els comptes anuals ja estaven formulats a la data de la 

declaració d’estat d’alarma, la verificació obligatòria d’auditoria s’entén 

prorrogada per dos mesos, a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma. 

 

- Si la convocatòria de la Junta General s’hagués publicat abans de la declaració 

de l’estat d'alarma, però la seva celebració fos posterior a aquesta declaració, 

l’òrgan d'administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos o revocar aquesta 

convocatòria. 

 

En cas de revocació l’acord de convocatòria l’òrgan d’administració haurà de 

realitzar una nova convocatòria dins del termini d’un mes a comptar des de la 

finalització de l’estat d’alarma. 
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- Encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital, els 

socis/accionistes no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’estat 

d’alarma i les seves pròrrogues. 

 

- En el suposat cas que, abans de la declaració de l’estat d'alarma i durant la 

vigència d’aquest estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la 

societat, el termini legal per a la convocatòria de la Junta General que hagi de 

decidir sobre la dissolució o l’adopció d’acords que tinguin per objecte enervar la 

causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat. 

 

Es té de destacar que, si la causa legal o estatutària de dissolució hagués 

esdevingut durant la vigència de l’estat d'alarma, els administradors no 

respondran dels deutes socials contrets en aquest període. 

 

A nivell concursal, destacar que el Reial Decret llei 8/2020 estableix que, mentre duri 

l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de 

sol·licitar la declaració de concurs. Fins que no transcorrin dos mesos a comptar des de 

la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de 

concurs necessari que s’haguessin presentat durant l’estat d’alarma o que es presentin 

durant aquests dos mesos. 

 

Tampoc estaran obligats a presentar concurs de creditors mentre estigui vigent l’estat 

d’alarma, els que amb anterioritat a l’inici d’aquesta haguessin presentat pre-concurs o 

iniciat negociacions per a un acord extrajudicial de pagaments. 


