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Auditoria   
 Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE  
Durant el quart trimestre de 2017 l’ICJCE ha publicat la següent circular: 
 ES 14/2017 Guia d'Actuació núm. 46 sobre el model orientatiu d'Informe addicional per a la 

Comissió d'Auditoria 

  ES 12/2017 Efectes de l'entrada en vigor de la nova Llei d'auditoria i les NIA-ES d'informes 
revisades en les cartes per encàrrec per a les quals, a la data, encara no s'ha completat 
el seu període de contractació. 

 Les circulars i guies de l’ICJCE estan disponibles al seu web, a l’apartat de Doc. Tècnica – Guies d’actuació i 
Circulars tècniques. 

  
  

Comptabilitat    
  Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen les següents normes internacionals de 
comptabilitat i d’informació financera adoptades per la Unió Europea: 

DOUE núm. 291 
9 de novembre 

 
  Reglament (UE) Data Norma comptable  

2017/1990 6 de novembre de 2017 NIC 7  
2017/1989 6 de novembre de 2017 NIC 12  
2017/1988 3 de novembre de 2017 NIIF 4  
2017/1987 31 d’octubre de 2017 NIIF 15  
2017/1986 31 d’octubre de 2017 NIIF 16  

         Reglament (UE) sobre disposicions transitòries per mitigar l'impacte de la introducció de la 
NIIF 9. 

DOUE núm. 345 
27 de desembre 

 Reglament (UE) 2017/2395 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, pel qual es 
modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013 referent a les disposicions transitòries per mitigar l'impacte de la 
introducció de la NIIF 9 en els fons propis i per al tractament de les grans exposicions corresponent a 
determinades exposicions del sector públic denominades en la moneda nacional de qualsevol Estat membre. 
    

Mercantil    
  Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents per a l'adaptació del dret 
espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria del mercat de valors.  

BOE núm. 317  
30 de desembre 

 Aquest Reial decret llei anticipa algunes de les mesures incloses en l'avantprojecte de Llei del mercat de valors 
i dels instruments financers, actualment en tramitació, que traslladarà al nostre ordenament la Directiva 
2014/65/UE relativa als mercats d'instruments financers, complementària del Reglament (UE) núm. 600/2014 
relatiu als mercats d'instruments financers l’aplicació de la qual ha començat el 3 de gener de 2018. 
   Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifiquen el Codi de comerç, el 
text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 
de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació 
no financera i diversitat. Convalidat per Resolució de 13 de desembre de 2017 del Congrés 
dels Diputats, BOE núm. 310 de 22 de desembre. 

BOE núm. 287 
25 de novembre  

Actualitat normativa 
 

http://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
http://www.linkedin.com/groups/COL-LEGI-CENSORS-JURATS-COMPTES-4529821?gid=4529821&trk=hb_side_g
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82231
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82230
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82229
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82228
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82227
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82591
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82591
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15837
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15280
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 Amb aquest Reial decret llei es trasllada al nostre ordenament la Directiva 2014/95/UE, de 22 d’octubre, relativa 
a la divulgació d'informació no financera; així s'introdueix un nou contingut en l'informe de gestió, denominat 
estat d'informació no financera, per incloure informació necessària per comprendre l'evolució, els resultats i la 
situació de l'entitat, i l'impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així 
com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn. 
 
L'estat de situació no financera és obligatori per als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, 
únicament per a les entitats d’interès públic que no siguin petites i mitjanes empreses (veure definició en l’article 
3 de la LAC) i que hagin empleat durant l’exercici un número mitjà de treballadors superior a 500.  
 
Aquest Reial decret també amplia el contingut de l’informe anual de govern corporatiu, que han de fer públic les 
societats anònimes cotitzades, en relació amb la política de diversitat aplicada en el consell d’administració. 
   De les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el quart trimestre de 
2017, destaquem: 
   
 Inicialment el registrador rebutja el dipòsit d'uns comptes anuals model Pimes perquè 

el certificat de l'acord d'aprovació afirma que els comptes contenen (encara que no 
sigui obligatòria la seva formulació), l'Estat de canvis en el patrimoni net, però aquest 
no es presenta per al dipòsit. En canvi, la DGRN confirma que no és obligatori la 
presentació de l'Estat de canvis en el patrimoni net per a les empreses acollides al 
sistema de formulació de comptes en model abreujat o en format Pimes, atès que en 
els models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals, a 
l'apartat “Identificació dels documents comptables el dipòsit dels quals se sol·licita” 
s'ha eliminat l'Estat de canvis en el patrimoni net en els models abreujats i de Pimes. 
Resolució de 5 de desembre. Publicades altres resolucions en els mateixos termes: 
BOE de 28 i 29 de desembre. 

BOE núm. 315 
28 de desembre 

      
 Reitera la DGRN que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes anuals quan al 

moment de convocar la junta general que ha d'aprovar-les no es posa a la disposició 
dels socis l'informe d'auditoria sol·licitat per un soci minoritari, sent indiferent que, per 
les circumstàncies particulars del procediment de designació de l'auditor, que la 
DGRN no entra a valorar, la designació de l'auditor es comuniqui a l'entitat amb 
posterioritat a la celebració de la junta que va aprovar els comptes anuals. Resolució 
de 29 de novembre. 

BOE núm. 308 
20 de desembre 

      
 Assenyala la DGRN -Resolució de 7 de novembre- que l’omissió de la dada 

corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors, en la fulla de dades generals 
d'identificació i informació complementària de la societat, prevista en el model per a 
la presentació dels comptes anuals abreujats en el Registre Mercantil aprovat per 
l'Ordre JUS/471/2017, no ha d’impedir el dipòsit d'uns comptes anuals abreujats quan 
en la mateixa fulla s’indica, en la casella corresponent, que l'empresa està inactiva. 
En altres circumstàncies diferents de la inactivitat, caldria justificar en la memòria dels 
comptes anuals perquè l’aplicació de la fórmula de càlcul no ofereix cap resultat.  
 
Fora dels supòsits anteriors -Resolució de 14 de novembre-, l’incompliment de 
l’obligació legal de fer constar el  període mitjà de pagament a proveïdors en la fulla 
de dades generals d'identificació i informació complementària de la societat que 
presenta comptes anuals abreujats, impedeix el seu dipòsit.  
 
Publicades altres resolucions en els mateixos termes: BOE de 2, 4, 7, 28 i 29 de 
desembre. 

BOE núm. 293 
2 de desembre 

 
 
 
 
 
 
 

BOE núm. 294 
4 de desembre 

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 Reitera la DGRN que la prima d'emissió té la consideració de reserves als efectes 

d’allò previst en l'article 322.1 del TRLSC. Però això no impedeix que quan la prima 
d'emissió no és suficient per compensar la totalitat de les pèrdues acumulades, de 
manera simultània a l’aplicació a aquesta finalitat de la totalitat de la prima d’emissió 

BOE núm. 292  
1 de desembre  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15648
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15154
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15154
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14147
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14207
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es pugui reduir el capital per compensar les pèrdues acumulades restants. Resolució 
de 13 de novembre. 
      

 Confirma la DGRN que el fet que una societat anònima obligada a auditar els seus 
comptes anuals sigui unipersonal i formi part del sector públic instrumental de 
l'Administració Autonòmica, no justifica que una vegada finalitzat l'exercici social, 
l'accionista únic, actuant com a junta general d'accionistes, pugui nomenar auditor de 
comptes per a aquest exercici, potestat que l'article 265.1 del TRLSC reserva al 
Registre Mercantil. En un supòsit d'auditoria de comptes anuals voluntària aquesta 
restricció no seria aplicable. Resolució de 26 d’octubre. 

BOE núm. 288  
27 de novembre  

  

Fiscal    
  Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven diverses 
mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social. 

BOE núm. 317 
30 de desembre 

 Entre d’altres mesures, aquesta disposició prorroga per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que 
delimiten, per a les activitats econòmiques que hi són subjectes, l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en 
l'impost sobre la renda de les persones físiques. 

   Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2018 
el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim 
especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit. 

BOE núm. 291 
30 novembre 

   Modificacions de diferents reglaments d'ordre tributari orientades a la lluita contra el frau 
fiscal i l'agilitació de les relacions juridicotributàries, en desenvolupament de les Lleis 
7/2012, de 29 d'octubre, i 34/2015, de 21 de setembre: 

BOE núm. 317 
30 de desembre 

 
 Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament General de les 

actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes 
dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reial 
decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent. 
 

 Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. BOE de 30 de desembre. Modifica també el règim jurídic 
del procediment de subhasta en l'alienació de béns embargats, amb l'objectiu de simplificar-ho i de 
potenciar la utilització de mitjans electrònics. 
 

 Reial decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim 
sancionador tributari, aprovat pel Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre. 
 

 Reial decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de 
desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via 
administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig. 

   Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 
de març, el Reglament de l'impost de societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 
de juliol, i el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 
1629/1991, de 8 de novembre. 

BOE núm. 317 
30 de desembre 

  Pel que fa a l'impost de societats, destacar que es modifica la regulació de la informació i documentació a 
presentar sobre entitats i operacions vinculades, la denominada informació país per país, per precisar diferents 
qüestions relatives a l'àmbit subjectiu de les entitats que han de presentar aquesta informació. 
   

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14078
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14078
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13719
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15836
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13896
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15838
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15839
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15840
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15841
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15842
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CNMV i Banc d’Espanya    
  Circular 3/2017, de 29 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre 
obligacions de publicitat a través de la pàgina web de les empreses de serveis d'inversió 
en matèria de govern corporatiu i política de remuneracions i per la qual es modifica la 
Circular 7/2008, de 26 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre 
normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada de les empreses de 
serveis d'inversió, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i societats gestores 
d'entitats de capital risc. 

BOE núm. 306  
18 de desembre 

 La modificació de la Circular 7/2008, de 26 de novembre, incorpora, per als exercicis iniciats a partir d'1 de gener 
de 2017, el nou tractament comptable dels actius intangibles, que passen a considerar-se actius de vida útil 
definida i, per tant, han de ser objecte d'amortització, tractament alineat amb l'article 39.4 del Codi de Comerç, i 
el seu desenvolupament reglamentari a través del Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifica 
el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre. 
   Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes 
d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers. 

 

BOE núm. 296 
7 de desembre 

 L'objectiu d'aquesta circular, que entra en vigor l'1 de gener de 2018 i que a més deroga la Circular 4/2004, és 
adaptar el règim comptable de les entitats de crèdit als canvis derivats de l'adopció de la NIIF 15 i la NIIF 9, que 
modifiquen els criteris de comptabilització dels ingressos ordinaris i dels instruments financers. 

  
Altres    
   Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
 

BOE núm. 272 
9 de novembre 

 Aquesta Llei, que deroga el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, entra en vigor als quatre mesos des de la seva publicació en el BOE. 
   Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom. BOE núm. 257 

25 d’octubre 

   Resolució de 27 de desembre de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora aplicable a les 
operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2018. 

BOE núm. 311 
23 de desembre 

  
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14915
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14334
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12902
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12207
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15428
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15428

