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Auditoria   
 
 
Nota de 7 de juliol de l’ICAC sobre l‘increment, aplicable a partir del 5 de juliol, de les 
taxes per control i supervisió de l'activitat de l'auditoria de comptes, per l'expedició de 
certificats o documents a instància de part i per les inscripcions i anotacions en el ROAC, 
en aplicació de l’article 86 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de 
l'Estat per a l'any 2018. 
 

Web de l’ICAC 

 
 
 
Modificació de la disposició addicional segona de la Llei general pressupostària, relativa a 
la col·laboració d’empreses privades d’auditoria en la realització del Pla anual d’auditories 
de l’IGAE. Apartat tretzè de la disposició final desena novena de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. 
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Amb aquesta modificació, la insuficiència de mitjans propis en l’IGAE deixa de ser un requisit previ perquè 
aquesta pugui contractar empreses privades d’auditoria per col·laborar en el seu Pla anual d’auditories. També 
es modifica la duració màxima de la col·laboració dels auditors privats en relació amb una mateixa entitat i la 
rotació dels auditors responsables principals dels encàrrecs. 
  
 
 
Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE  

Durant el segon trimestre de 2018 l’ICJCE ha publicat les següents circulars i guies tècniques: 

 
ES 08/2018 Exemples il·lustratius de “Cartes de comunicacions als responsables del govern d'entitats que no 

siguin d'interès públic” 

  
ES 07/2018 Revisió de la recomanació tècnica conjunta CJCE-REA/REGA relativa als encàrrecs per a l'emissió 

d'informes de procediments acordats sobre els indicadors de transparència i bon govern de les 
ONG 

  
ES 06/2018 Impacte en l'informe d'auditoria de comptes anuals abreujats del canvi d'ubicació de la informació 

sobre proposta d'aplicació de resultats i el període mitjà de pagament a proveïdors 

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

 
 
 
ICJCE Express sobre la normativa de protecció de dades 

Durant el segon trimestre de 2018 l’ICJCE ha publicat els següents ICJCE Express sobre la nova regulació de 
protecció de dades: 

 La nova regulació sobre protecció de dades: implicacions sobre el paper de l'auditor. 20 de juny 

  
 Presentació de l’informe Quines implicacions té la nova normativa de protecció de 

dades sobre experts comptables i auditors? El Reglament General de Protecció de 
Dades, elaborat per l’Accountancy Europe (abans, FEE). 

24 de maig 

 
Els ICJCE Express estan disponibles al seu web, a l’apartat de Documentació – Circulars i comunicats – ICJCE 
Express. 

  

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.icac.meh.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-9268#df-20
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-9268#df-20
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/
http://www.icjce.es/
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Mercantil   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De les instruccions i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el segon 
trimestre de 2018, destaquem: 

 
  

 Reitera la DGRN que no és inscribible una escriptura d'ampliació de capital 
desemborsada mitjançant aportació no dinerària d'una finca quan a la data la seva 
presentació en el Registre Mercantil consta en el Registre de la Propietat, en la fulla 
registral d'aquesta la finca, una anotació preventiva de prohibició de disposar a 
instàncies de l'Agència tributària, tot i que aquesta anotació sigui posterior a 
l'escriptura d'ampliació de capital. Resolució de 13 de juny. 
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 La DGRN confirma que transcorregut més d'un any des de la data del tancament de 
l'exercici social sense que s'hagi practicat en el Registre Mercantil el dipòsit dels 
comptes anuals degudament aprovats, no es pot inscriure cap document relatiu a la 
societat mentre l'incompliment persisteixi, tret de les excepcions expressament 
previstes i entre elles la relativa al cessament o dimissió d'administradors, però no el 
nomenament dels qui hagin de substituir-los en aquest càrrec o la modificació 
estatutària del sistema d'administració. Cosa diferent és que el tancament registral 
s'hagi produït com a conseqüència de la baixa provisional en l'Índex d'entitats de 
l’AEAT o per la revocació del número d'identificació fiscal, en aquest cas no es permet 
ni la inscripció del cessament o dimissió d'administradors. Resolució d’11 de juny. 

BOE núm. 153 
25 de juny 

  
  

 
 Confirma la DGRN que l'amortització d'accions pròpies adquirides per la societat 

requereix que es compleixin els requisits legals en matèria de protecció dels eventuals 
creditors, coneguts o no, tot i que l'administrador certifiqui que, a la data de la reducció 
de capital, no existia cap deute social del qual s'hagués de respondre. Així, quan 
l'adquisició es produeix per un preu inferior al valor nominal, si aquesta diferència 
obeeix a pèrdues, la reducció de capital s’ha d'emparar en el balanç auditat al qual es 
refereix l'article 326 TRLSC; d'obeir a una altra finalitat legal, s’han de complir les 
previsions legals a aquest efecte (article 141 TRLSC en relació al 331). Resolució de 
22 de maig de 2018. 

BOE núm. 139 
8 de juny 

 
 
 

 La DGRN confirma que un acord de reducció de capital per restitució de valor de les 
aportacions sense el consentiment de la totalitat dels socis serà igualment vàlid quan 
no impliqui minvament en les posicions dels socis o disparitat de tracte (per exemple, 
en el cas analitzat, quan s'executa mitjançant la disminució, en la mateixa quantitat, 
del nominal de cadascuna de les participacions socials). Cosa diferent és que, sense 
intervenir resolució judicial, pugui imposar-se a un dels socis, sense el seu 
consentiment, un sistema de reemborsament consistent en la compensació d'un deute 
que mantenia amb la societat. Resolució de 16 de maig de 2018. 

BOE núm. 131  
30 de maig  

  
  
  

 Reitera la DGRN  que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes anuals acompanyats 
de l'informe d'auditoria emès per un auditor diferent del designat i oportunament inscrit 
pel Registre Mercantil a petició d'un minoritari, tot i que s'hagi lliurat aquest informe al 
soci sol·licitant. I recorda que el moment procedimental per discutir si l'existència d'un 
auditor voluntari nomenat per la societat deixa sense efecte la petició del minoritari, 
és durant la tramitació de l'expedient que s'obre per atendre la sol·licitud del minoritari, 
no una vegada ha conclòs l'expedient amb el nomenament d'auditor pel Registre 
Mercantil i la seva inscripció. En qualsevol cas, apunta també la DGRN, el minoritari 
sempre pot renunciar al seu dret i si així consta en el Registre Mercantil, ja no seria 
exigible l'informe d'auditoria emès per l'auditor inicialment designat. Resolució de 23 

d’abril de 2018. En termes equivalents, Resolució de 21 de maig de 2018. 

BOE núm. 115  
11 de maig 

BOE núm. 139  
8 de juny 

 
 
 
 

 
 

 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8723
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8715
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7674
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7674
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7183
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6322
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6322
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7672
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CNMV i Banc d’Espanya 
 

 
 
Circular 3/2018, de 28 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre 
informació periòdica dels emissors amb valors admesos a negociació en mercats regulats 
relativa als informes financers semestrals, les declaracions intermèdies de gestió i, si escau, 
els informes financers trimestrals. 
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Aquesta circular adapta el contingut dels models dels informes financers semestrals, individuals i consolidats, 
les declaracions intermèdies de gestió i els informes financers trimestrals, a la Circular 4/2017 del Banc 
d'Espanya sobre normes d'informació financera i models d'estats financers de les entitats de crèdit, al Reial 
decret 583/2017 que va modificar el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i reasseguradores i 
normes sobre la formulació de comptes anuals consolidats dels grups d'entitats asseguradores i 
reasseguradores, i a les modificacions introduïdes en les NIIF 9 i 15. 

 
 
 
 

Assegurances  
  Circular 1/2018, de 17 d'abril, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, 
per la qual es desenvolupen els models d'informes, les guies d'actuació i la periodicitat de 
l'abast de l'informe especial de revisió de l'informe sobre la situació financera i de solvència, 
individual i de grups, i el responsable de la seva elaboració.  

BOE núm. 100 
25 d’abril 

   

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9222
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5670

