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En quines circumstàncies pot produir-se el tancament
del Registre Mercantil per falta de dipòsit dels
comptes anuals quan no han estat aprovats per la
Junta General?1

S'ha acreditat la no aprovació dels comptes anuals mitjançant certificació de l'òrgan
d'administració amb signatures legitimades, indicant la causa de la falta d'aprovació o
mitjançant còpia autoritzada de l'acta notarial de Junta General en la qual consti la no
aprovació dels comptes anuals?
Sí

No

Ha transcorregut un any des de la data del tancament de
l'exercici social?
Sí

El no dipòsit dels comptes
anuals no pot motivar el
tancament del Registre
Mercantil
S’ha
de
justificar
la
permanència
d'aquesta
situació cada sis mesos.

El Registre Mercantil no
inscriurà cap document
presentat amb posterioritat a
aquesta data,2 fins que, amb
caràcter previ s'acrediti la no
aprovació dels comptes
anuals

No

El no dipòsit dels
comptes anuals
no pot motivar el
tancament del
Registre
Mercantil

1

Aquesta pregunta s’ha de llegir conjuntament amb la pregunta de la setmana núm. 154
per a aquells supòsits en els quals en algun moment es produeixi l'aprovació dels comptes
anuals.

2

Veure detall de les excepcions en la Pregunta de la setmana núm. 154

Nota: la referència a la data de tancament de l'exercici social s’ha d'entendre referida a l'1
de juny de 2020, per a aquelles societats a les quals resulti d'aplicació l'art. 40.3 del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social de la COVID-19, segons resposta, de 5 de juny de 2020, de la
Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia, a una consulta
sobre el particular.
Base normativa: arts. 43 i 378 del Reglament del Registre Mercantil (Reial decret
1784/1996,de 19 de juliol).
Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins a la data en la web del Col·legi
22 de juny de 2020

?
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¿En qué circunstancias puede producirse el cierre del
Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas
anuales cuando no han sido aprobadas por la Junta
General?1

¿Se ha acreditado la no aprobación de las cuentas anuales mediante certificación del
órgano de administración con firmas legitimadas, indicando la causa de la falta de
aprobación o mediante copia autorizada del acta notarial de Junta General en la que
conste la no aprobación de las cuentas anuales?
Sí

No

¿Ha transcurrido un año desde la fecha del cierre del
ejercicio social?
Sí

El no depósito de las cuentas
anuales no puede motivar el
cierre del Registro Mercantil
Debe
justificarse
la
permanencia de esta situación
cada seis meses

No

El Registro Mercantil no
inscribirá ningún documento
presentado con posterioridad a
dicha fecha,2 hasta que, con
carácter previo se acredite la
no aprobación de las cuentas
anuales

El no depósito de
las cuentas
anuales no puede
motivar el cierre
del Registro
Mercantil

1

Esta pregunta debe leerse conjuntamente con la pregunta de la semana nº. 154 para
aquellos supuestos en los que en algún momento se produzca la aprobación de las
cuentas anuales.

2

Ver detalle de las excepciones en la Pregunta de la semana nº. 154

Nota: la referencia a la fecha de cierre del ejercicio social debe entenderse referida al 1 de
junio de 2020, para aquellas sociedades a las que resulte de aplicación el art. 40.3 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, según respuesta, de 5 de junio de 2020, de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, a una consulta
sobre el particular.
Base normativa: art. 378 del Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996,
de 19 de julio).
Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico del CCJCC
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
22 de junio de 2020

