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AUTOCARTERA – CARACTERÍSTIQUES, LIMITACIONS I CONSEQÜÈNCIES 
 
 
Què és l’autocartera? 
 
Quan parlem d’autocartera ens referim, com a norma general, al conjunt d’accions o participacions socials d’una 
societat la titularitat de les quals pertany a la pròpia societat. 
 
Es tracta d’un fet que, si ve és permès per la legislació vigent, pot comportar certs problemes per a la societat, tals com (i) 
distorsionar la imatge fidel de la mateixa, (ii) disminuir la garantia patrimonial representada a través del capital social i/o (iii) 
posar en conflicte el principi d’igualtat entre els accionistes/socis. 
 
Com s’origina l’autocartera? 
 
Generalment, aquesta s’origina per adquisició de la pròpia societat d’accions o participacions socials com a conseqüència 
d’una operació de modificació del capital social.  
 
Limitacions a l’autocartera 
 
1. L’operació d’adquisició ha de ser aprovada per la Junta General; i 
2. Ha d’efectuar-se amb càrrec a beneficis o reserves de lliure disposició. 

 
A més, la llei expressament estableix que les accions/participacions socials pròpies han de ser amortitzades o 
transmeses en el termini de tres (3) anys; en cas contrari s’haurà de procedir a la seva immediata amortització i 
corresponent reducció de capital social.  
 
Tenen aquestes accions/participacions socials els mateixos drets que les altres?  
 
No. Les accions/participacions socials pròpies tenen suspès l’exercici del dret de vot a la Junta i tampoc tenen dret de 
subscripció preferent. 
 
Unipersonalitat i autocartera 
 
Si una societat que només té un accionista/soci, té accions o participacions socials pròpies, aquestes es consideren 
propietat de l’accionista/soci únic i, en conseqüència, la societat té el caràcter d’unipersonal, havent de procedir a 
realitzar la oportuna declaració de la unipersonalitat, mitjançant escriptura i inscripció al Registre Mercantil, si es vol evitar 
la responsabilitat personal i il·limitada de l’accionista/soci únic. 
 
 
Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els 
oferim concertar assessorament concret al respecte en cas que ho considerin convenient. 
 
Atentament, 
 
Laura Pasqual Lleopart  
Advocada 


