
 
REDUCCIONS DE CAPITAL 

DEFINICIÓ: 
  
Existeix la possibilitat de que les empreses tinguin que reduir el seu capital per 
diferents motius.  
És una operació que es produeix quan la junta general d'una Societat decidir 
Reduir la xifra de capital del seu balanç. 
 
Aquests motius son: 
 
1-Obligats per llei, pèrdues continuades La llei ens obliga a disminuir el 
capital de la societat quant les pèrdues acumulades superen 2/3 parts del 
capital. Es troben comptabilitzades en el 121 o en el 129 quant tingui saldo 
deutor. Aquestes disminucions de capital no fan disminuir el patrimoni net de 
l’empresa. 
 
2-Per la no aportació de béns o drets que restaven pendents 
d’entregar a la societat 
Per motiu d’una constitució de societat o una ampliació de capital, els socis es 
poden comprometre a aportar béns en un futur (aquests béns futurs es 
comptabilitzaran el compte 104). En el cas de que no s’aportin els béns s’haurà 
de procedir a la eliminació del bé i a la disminució del capital. Aquestes 
disminucions de capital no fan disminuir el patrimoni net de l’empresa. 
 
3-El no cobrament de dividends passius En el cas de que els socis no 
aportin els diners pendents exigits o no exigits s’haurà de procedir a una 
disminució del capital. Aquestes disminucions de capital no fan disminuir el 
patrimoni net de l’empresa. 
 
4-La creació de reserves Existeix la possibilitat de que l’empresa tingui de 
crear algun tipus de reserva i no disposi de cap quantitat disponible per fer-ho, 
en aquest cas es pot  procedir a una disminució del capital per crear la reserva. 
Normalment aquestes reserves son de caràcter voluntari. Aquestes 
disminucions de capital no fan disminuir el patrimoni net de l’empresa. 
 
5-La compra d’accions pròpies o autocaretra, es a dir, l’empresa pot decidir 
comprar accions de la seva pròpia empresa per quedar-se-la (fer autocartera), 
però existeix la possibilitat de eliminar-les posteriorment, en aquest cas serà 
quant es procedirà a la disminució del capital. 
 
6-La eliminació d’accions pròpies Existeix la possibilitat de comprar 
accions per eliminar-les directament, en aquest cas s’haurà de disminuir del 
capital per eliminar-les 
 
 
 
 



 
COMPTES QUE INTERVENEN: 
 
-Capital social: Utilitzat per empreses amb personalitat jurídica i recull la 
valoració de les aportacions fetes per els socis. El capital social es un compte 
de saldo creditor i es localitza dins del patrimoni net. 
-Resultat de l’exercici (129) Pot tenir saldo deutor (pèrdua) o saldo 
creditor (benefici) 
- Resultats negatius d’exercicis anteriors(121) Saldo deutor del 
patrimoni net amb signe negatiu  
-Socis per aportacions no dineràries pendents (104), recull els béns i els 
drets que els socis s’han compromès en el moment de la constitució a aportar 
a la societat els béns esmentats. Aquest compte es de saldo deutor i es troba 
dintre del patrimoni net amb signe negatiu. 
-Socis per desemborsaments no exigits (103), recull el dividend passiu, 
com a màxim el 75% del capital subscrit de l’empresa. Aquests diners, estan 
pendents de ser exigits per part de la societat als seus socis. Es un compte de 
saldo deutor i anirà dins del patrimoni net amb signe negatiu. 
-Socis per desemborsaments exigits (558), aquest compte reflexa la part 
del dividend passiu que ha estat exigida als socis i està pendent de cobrar. 
Aquest compte es de saldo deutor i es troba a l’actiu corrent dintre dels 
deutors. 
- Accions pròpies en situacions espacials (108) és un compte utilitzat 
quant l’empresa fa autocartera, es a dir, l’empresa compra accions en el 
mercat per tenir més control de la societat, es un compte de patrimoni net 
amb signe negatiu  
- Accions pròpies per a reduccions de capital(109) utilitzat per designar 
aquelles accions pròpies que l’empresa procedirà  eliminar del seu patrimoni. 
Pertany al patrimoni net amb signe negatiu. 
 



COMPTABILITZACIÓ: 
1-Obligats per llei, pèrdues continuades 

(100)  Capital A (129)   Resultat del exerc 
      (121)   Res. Neg. d’exercicis. ant. 

 
2-Per la no aportació de béns o drets que restaven pendents 
d’entregar a la societat 

(100)  Capital A (104)   Soc. x aport n diner. pend 
 
3-El no cobrament de dividends passius 

(100)   Capital A (558)   Soc x desemb exigits  
     (103)   Soc x desemb n exigits 

 
4-La creació de reserves  

(100)   Capital A (112)   Reserva legal 
 
5-Autocartera (compra d’accions pròpies)  
5.1 La compra d’accions pròpies 

(108)  Accions pròpies A (572)  Bancs 
5.2 Eliminar accions destinades a autocartera  

(109)  
Acc p. a reducció 
cap A (108)  Acc prop x autocar 

5.3 Reducció de Capital 
(100)  Capital A (109)  Acc p. en reducció 

 
6-La eliminació d’accions pròpies (comprem destinades a eliminar-
les) 
6.1Compra 

(109)  Acc p. a reducció cap A (572)  Bancs 
6.2 Reducció de capital 

(100)  Capital A (109)  Acc p. en reducció  
 
 

 


