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El dia 28 de desembre es va publicar a la BOE el Rial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre, 

de mesures de resposta a les concurrències econòmiques i socials de la Guerra de Ucraïna i 

de suport a la reconstrucció de la illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat, que 

incorpora una important novetat en matèria de causa de dissolució obligatòria per pèrdues 

previstes a l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital. 

Com vostès recordareu, amb motiu de la irrupció de la COVID-19, es va establir una 

moratòria comptable per excloure les pèrdues de 2020, posteriorment estesa a les pèrdues de 

2021, a efectes de la determinació de causes de dissolució de societats de capital. Amb 

aquesta mesura, es pretenia evitar la liquidació d’empreses que resultaven viables en unes 

condicions de funcionament de mercat normals, i d’aquesta manera limitar l’impacte 

econòmic de la COVID-19.  

De conformitat amb l’Exposició de Motius del recent Reial Decret-Llei, i amb motiu de la 

crisis energètica, accentuada per la guerra a Ucraïna, es considera convenient atorgar un 

marge addicional per a que les empreses que estiguin passant per dificultats puguin restablir 

el seu equilibri patrimonial. 

En aquest sentit, l’article 65 del Reial Decret-Llei modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 

3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-

19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, establint el següent:  

Als únics efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista a l’article 

363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, no es tindran en consideració les 

pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins el tancament de l’exercici que comenci a l’any 2024. És 

a dir, al tancament dels exercicis 2022, 2023 i 2024 es valorarà la situació de fons propis de les 

companyies sense tenir en compte les pèrdues generades als exercicis 2020 i 2021. Si, excloses 

les pèrdues dels anys 2020 i 2021, al resultat de l’exercici 2022, 2023 o 2024 s’aprecien pèrdues 

que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà 

de convocar-se pels administradors, o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci, en el termini de 

dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici conforme l’article 365 de la mencionada 



|LEGAL FLASH | 
|DESEMBRE 2022|ESPANYA| 

 

 
NOVETATS EN MATÈRIA DE 

CONCURRÈNCIA DE LA CAUSA DE 
DISSOLUCIÓ PER PÈRDUES  

 

 

2 

 

Llei, la celebració de la Junta per procedir a la dissolució de la societat, a no ser que 

s’augmenti o es redueixi el capital en la mesura suficient.  

Sense dubte, aquesta mesura és una “pilota d’oxigen” per aquelles companyies que, sent 

viables o estant en procés de ser-ho, arrosseguen pèrdues generades en els exercicis en que 

la COVID-19 va tenir major incidència que, de no ser per aquesta nova regulació, les 

conduirien a incórrer en causa de dissolució.  

 

***  
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