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INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES AMB MOTIU DEL COVID-19 PER A
l'EMPLENAMENT I PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
MANTENIMENT DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA DE LES EMPRESES CLASSIFICADES PER
LA GENERALITAT. INFORME 20/2020 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA DE L'ESTAT
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L'article 40 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19 s'indica en síntesi com a manifesta l'Informe 20/2020 de
la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat:
• Amb caràcter general, el termini per a formular els comptes generals queda suspés ex
lege fins a l'1 de juny de 2020 i es reprendrà per altres tres mesos a comptar des
d'aqueixa data.
• Si ja s'hagueren formulat els comptes anuals en declarar-se l'estat d'alarma, el termini
per a la verificació comptable serà de dos mesos des de la terminació de l'estat
d'alarma.
• La Junta General d'aprovació de comptes ha de reunir-se en un termini de dos mesos
des que acabe el termini per a formular els comptes anuals. Tal termini, amb caràcter
general, és de tres mesos des de l'1 de juny de 2020.
El reglament del Registre Mercantil, per part seua, assenyala en el seu article 365 que
els administradors de les societats presentaran aquestes per al seu depòsit en el
Registre Mercantil del seu domicili dins del mes següent a la seua aprovació. Per tant, en
el cas de la solvència econòmica i financera és molt possible que enguany, com a
conseqüència de les normes especials dictades per causa del COVID-19, els comptes
anuals corresponents a l'últim exercici que el seu període de presentació haja finalitzat
no siguen les de l'últim exercici comptable, sinó les de l'anterior en un bon nombre
d'empreses. En efecte, tenint en compte que, com ja assenyalem, s'ha produït la
suspensió de termes i la interrupció de terminis fins a l'1 de juny de 2020, el període de
tres mesos per a la formulació de comptes d'una entitat classificada podria no acabar
fins a l'1 de setembre de 2020. A partir d'aqueix moment s'obriria un termini de fins a
dos mesos per a l'aprovació de les comptes, termini que es podria estendre idealment
fins a l'1 de novembre de 2020. En aquest cas, el termini de la seua presentació en el
Registre Mercantil podria aconseguir fins a l'1 de desembre del mateix any. D'aquesta

manera, és possible, i podríem dir que probable, que un bon nombre d'empreses no
hagen presentat els comptes.
Per tant, com posa de manifest la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat: en
el citat Informe.
En el cas de la justificació del manteniment de la solvència económica i financera la
solució més lògica a la situació causada per l'ampliació dels terminis establits per a la
presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil que conté l'article 40 del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesuras urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19 seria entendre que és possible realitzar una
interpretació analògica de les normes, de manera que el terme establit per a la
justificació de la solvència econòmic-financera corresponent a l'exercici 2020
finalitzarà un mes després de la finalització del termini per a la presentació en el
Registre Mercantil dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019, això és, l'1 de
gener de 2021.
En el cas de empresas l'exercici comptable del qual no coincidisca amb l'any natural la
presentació dels documents que justifiquen la solvència econòmic-financera ha de fer-se
abans de l'inici del nové mes posterior a la data de tancament de l'exercici. Si la
justificació haguera hagut de realitzar-se durant la vigència de la mesura de suspensió
de termes i la interrupció de terminis establit pel Reial decret 463/2020, l'obligació
només serà efectiva des del dia en què va finalitzar la vigència de la mesura de
suspensió de termes i d'interrupció de terminis (1 de juny de 2020).
En la mesura en què el terme representa una càrrega per a l'interessat sembla raonable
concedir-li un període fins a la finalització d'aquest terme que seria igual al que resulta
de sumar al moment de finalització de la suspensió el període que restava fins a complirse el terme original. Si el terme s'aconsegueix posteriorment a la finalització de la
mesura de suspensió dels termes i d'interrupció de terminis hauran d'aplicar-se els els
mateixos criteris que hem vist per al cas d'empreses l'exercici comptable de les quals
coincidisca amb l'any natural.
Tot això ha d'entendre's sense perjudici que les empreses poden avançar el
compliment de les seues obligacions legals en la mesura en què puguen i ho
consideren pertinent. “
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