COMENTARIS A LES INSTRUCCIONS DONADES PEL REGISTRE
MERCANTIL DE BARCELONA SOBRE LA LEGALITZACIÓ DE LLIBRES
OFICIALS I COMPTES ANUALS
A finals de la setmana passada el Registre Mercantil de Barcelona va penjar a la seva pàgina Web el
següent comunicat que reprodueixo íntegre i comento, tenint en compte la situació actual:

FUNCIONAMENT EXCEPCIONAL DEL REGISTRE MERCANTIL DEGUT AL COVID19
D'acord amb el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, modificat pel RDL 11/2020 de 31 de març, la
Resolució de la Dirección General de Seguritat Jurídica i Fe Pública de 15 de març i la Instrucció de la
mateixa Dirección General de 30 de març de 2020

A.- FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
Estarà obert de dilluns a divendres de 9 a 14 hores amb el personal mínim necessari per a
assegurar la presentació de documents per tots els canals legals, telemàtics, fax i presencial i
facilitar la publicitat formal dels documents inscrits.
Els terminis de qualificació i despatx de documents han estat suspesos fins que finalitzi la situació
d'alarma.

B.- DIPÒSIT DE COMPTES
L'obligació de formular els comptes anuals queda suspesa fins que finalitzi l'estat d'alarma,
reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data.
El termini per a la verificació comptable, tant si l'auditoria fos obligatòria com voluntària, s'entendrà
prorrogat per dos mesos a comptar des de que finalitzi l'estat d'alarma.
Una vegada formulats els comptes s'hauran d'aprovar dins dels tres mesos següents i presentar-se al
Registre dins del mes següent.
No obstant l'anterior, es podran formular els comptes durant l'estat d'alarma així com la seva
verificació comptable dins del termini legalment previst. I depositar-se en aquest Registre en el
termini ordinari.

C.- LEGALITZACIÓ DE LLIBRES.
Tot i que no s'ha recollit res sobre la legalització dels Llibres en el Reial Decret ni en la Resolució ni
Instrucció ressenyades, considerant la suspensió del termini per a la formulació de comptes,
relacionat amb el termini límit per a legalització de llibres, podem interpretar que també aquest
queda suspès fins el final del mes següent a la formulació de comptes.
Ara bé, el Registre està obert i operatiu per a legalitzar els llibres que es presentin en el termini
ordinari.

COMENTARIS:
Diu la normativa de Llei de Societats de Capital:
Article 253: Formulació de comptes anuals.
1. Els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres
mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de
gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de
gestió consolidats.
Article 254. Contingut dels comptes anuals.
1. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que
reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la
memòria. (Models Pime i abreujades no ECPN ni EFE, voluntaris).
2. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat,
de conformitat amb aquesta llei i amb el previst en el Codi de Comerç.
Sembla normal que es posposi la formulació de comptes anuals ja que amb la situació d'alarma, no és
possible celebrar l'acte de formulació, de vital importància per a altres temes com són la revisió per
a auditors, o la celebració de la Junta General Ordinària.
Com a conseqüència d'això no és possible elaborar el llibre d'Inventaris i Comptes anuals ja que
aquestes últimes no hauran estat formulades en el termini de 30 d'abril, data normal de legalització.
Recordem que el llibre de Comptes anuals el composa el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la
Memòria i que formen una unitat. (Si el model és normal, a més l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net
i l'Estat de Fluxos d'Efectiu).
Aprofito per a recordar una vegada més, que la memòria també s'ha d'incloure en les CCAA i si no
està, el llibre estarà incomplet. (Tema bastant habitual).
Amb el nou calendari les presentacions queden com a continuació:
Formulació de CCAA:

Tres mesos des de que finalitza el Termini d'Alarma.

Legalització Llibres Oficials:

Al final del següent mes al de Formulació de CCAA.

Auditoria de Comptes:

Dos mesos des de que finalitzi l'Estat d'Alarma. (Crec que
hi ha un error per que cap auditor opinarà abans de que
estiguin formulades les CCAA i en tot cas crec que voldrà
dir dos mesos des de la formulació de CCAA).

Aprovació de CCAA:

Tres mesos des de la seva formulació.

Dipòsit de CCAA:

Un mes des de la seva aprovació.

Ja només cal saber quan es decretarà el final de l'estat d'alarma.

Un últim comentari:
Aprofito per a comentar que en l'article 15 del RDL 7/2020, parla de la possibilitat d'ajornament
extraordinari en determinats préstecs concedits per la secretaria General d'Indústria i de la PIME.
I en el punt 2.C) es fa menció com un dels requisits el d'estar al corrent de les obligacions
tributàries, seguretat social i la presentació de Comptes anuals en el Registre Mercantil.
Sembla que aquest tema s'està començant a considerar ja com una obligació ordinària més.

Recomanació:
Tenint en compte que tindrem més temps per a la confecció d'aquests estats i els seus llibres
corresponents, hauríem de repassar i reflexionar sobre el seu contingut davant la nova situació i
més encara tenint en compte que possiblement ens les demanaran més d'una vegada pels ajuts i
préstecs que els nostres clients estan demanant.

