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07/2013 

 

NOUS LÍMITS PER AL BALAÇ ABREUJAT 

 

Des del passat 29 de setembre de 2013, s'han introduït modificacions en el codi de 

comerç i en la  Llei de societats de capital, per elevar els llindars que permetran a les 

societats anònimes i societats limitades formular balanç, estat de canvis en el patrimoni 

net i memòria abreujats. 

Benvolgut/da client/a:  

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització (més coneguda com a “Llei d'emprenedors”) ha introduït 
modificacions en el codi de comerç i en la  Llei de societats de capital, per elevar els 
llindars que permetran a les societats anònimes i societats limitades formular balanç, estat 
de canvis en el patrimoni net i memòria abreujats (la qual cosa els permetrà evitar 
formular estat de fluxos d'efectiu i informe de gestió).  
 
Per a això, s'han de reunir, en data de tancament d'exercici com a mínim dos de tres de 
les circumstàncies següents (en general, la societat ha de reunir els llindars durant dos 
exercicis consecutius, a la data de tancament de cadascun d'ells; com a regla particular, 
ha de reunir-los en el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o 
fusió):  
 

� que l’actiu no superi els 4.000.000 € (abans, 2.850.000 €) 
 

� que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 8.000.000 € (abans, 
5.700.000 €) 
 

� que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l'exercici no superi els 50 
(no varia).  

 
Cal tenir en compte que els nous límits s'apliquen als exercicis tancats a partir del passat 
29 de setembre de 2013. Per tant, cal entendre que la societat podrà formular balanç 
abreujat si en els exercicis tancats a 31 de desembre de 2013 i 31 de desembre de 2012 
compleix almenys dos dels nous límits, encara que en l'exercici 2012 hagués superat algun 
dels límits vigents per a aquest exercici (5.700.000 euros de xifra de negocis o 2.850.000 
euros d'actius). 
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Es mantenen, no obstant això, els mateixos límits d'actiu i import net de la xifra de negocis 
anteriors a l'entrada en vigor de la Llei per a l'obligació d'auditar els comptes anuals, per 
la qual cosa des del 29 de setembre de 2013 no sempre existirà l'equivalència balanç 
abreujat = no obligació d'auditar.  
 
És a dir, es mantenen com a llindars per exceptuar l'obligació de fer auditoria els 
d'aquelles entitats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de 
tancament de cadascun d'ells, almenys dues de les circumstàncies següents: a) total 
actiu no superior a 2.850.000 euros; b) import net de xifra de negocis no superior a 
5.700.000 euros, i c) nombre mitjà de treballadors ocupats no superior a 50. 
 

Requisit Balanç abreujat No obligació d'auditar 

Actiu no superior a 4.000.000 € 2.850.000 € 

Import net xifra de negocis no 
superior a 

8.000.000 € 5.700.000 € 

Nombre mitjà de treballadors no 
superior a 

50 50 

 
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 
aclariment que puguin tenir respecte d'això 
 
Una salutació cordial, 

 

GESTORIA CASTELLS, SLP 

 

 

 

 

 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de 

fer un estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es 

mencionen de forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia. 


