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Auditoria   
 
 
Projecte de Reial decret pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 22/2015, 
de 20 de juliol, d'auditoria de comptes. 

WEB de l’ICAC 

  Publicat el 3 d'octubre, a la web del ICAC, per donar compliment al tràmit d'audiència, qualsevol interessat pot 
fer al·legacions al contingut fins al 2 de novembre. Entrada en vigor del Reial decret prevista en el projecte: 
veure disposició final segona. 
 
 

Comptabilitat 
 

 
 
Projecte de Reial decret pel qual es modifica el Pla general de comptabilitat aprovat per 
Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, el Pla general de comptabilitat de 
petites i mitges empreses aprovat per Reial decret 1515/2007, de 16 de 
novembre, les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats 
aprovades per Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, i les Normes d'adaptació 
del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius 
aprovades pel Reial decret 1491/2011. 

WEB de l’ICAC 

 
Publicat el 3 d'octubre, a la web del ICAC, per donar compliment al tràmit d'audiència, qualsevol interessat pot 
fer al·legacions al contingut fins al 2 de novembre. 

El projecte de Reial decret, que té per objectiu introduir els canvis necessaris en la NRV d’instruments financers 
i en la NRV d’ingressos per vendes i prestacions de serveis per adaptar-les a la NIIF-UE 9 i la NIIF-UE 15 
respectivament, preveu la seva aplicació per als exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020. 

  
 
Projecte de Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la qual es 
dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al  
reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis. 

WEB de l’ICAC 

 
Publicat el 3 d'octubre, a la web del ICAC, per donar compliment al tràmit d'audiència, qualsevol interessat pot 
fer al·legacions al contingut fins al 2 de novembre. 

El projecte de Resolució, que desenvolupa els criteris de reconeixement i valoració dels ingressos per vendes i 
prestació de serveis, preveu la seva aplicació als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l'1 de gener 
de 2020. 

 
 

Mercantil   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de 
protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de 
capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es 
modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

BOE núm. 214 
4 de setembre 

  
Amb aquest Reial decret llei es trasllada al nostre ordenament, entre d’altres, la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema 
financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; així es modifica la Llei 10/2010, de 28 d'abril, 
de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme en aspectes relatius a la identificació del 
titular real, els imports màxims de les sancions, la publicitat de les sancions, els canals de denúncies, el règim 
aplicable a les persones amb responsabilitat pública i l'establiment de l'obligació de registre dels prestadors de  
determinats serveis a societats (els subjectes obligats de l'art. 2.1.o) de la Llei 19/2010). 

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.icac.meh.es/
http://www.icac.meh.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12131


 
 

 

Actualitat normativa 
 

 

 

Octubre 2018 

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

 
 
 Confirma de nou la DGRN que mentre el minoritari no renunciï al seu dret, el 

registrador està obligat a rebutjar 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 
i no una vegada ha conclòs l'expedient amb el nomenament d'auditor pel Registre 
Mercantil. Resolució de 26 de setembre.  

BOE núm. 250 
16 d’octubre 

 

 
 

  
 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 una minoria. Resolució de 27 de juliol. 

BOE núm. 188 
4 d’agost 

  
 

CNMV i Banc d’Espanya 
 

 
 
Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del 
Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre. 

BOE núm. 236 
29 de setembre 

 
Aquest  Reial decret llei, que completa la transposició de la Directiva 2014/65/UE, la Directiva 2016/1034 i la 
Directiva Delegada 2017/593/UE, modifica fonamentalment els capítols III, V, VI del títol V del Text refós, que 
conté el règim jurídic aplicable a les empreses de serveis i activitats d'inversió.  

 
 

 
Circular 4/2018, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la 
qual es modifiquen la Circular 1/2010, de 28 de juliol, d'informació reservada de les entitats 
que presten serveis d'inversió i la Circular 7/2008, de 26 de novembre, 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. 244 
9 d’octubre 

 
La circular modifica alguns dels epígrafs dels models d'estats reservats, sol·licitant informació més precisa o un 
major nivell d'informació, però no modifica ni la periodicitat ni els terminis per a la seva rendició. 

 
 

 
Circular 2/2018, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual 
es modifica la Circular 5/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de 
govern corporatiu de les societats anònimes cotitzades, de les caixes d'estalvis i d'altres 
entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors, i la Circular 
4/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de remuneracions dels 
consellers de societats anònimes cotitzades i dels membres del consell d'administració i de 
la comissió de control de les caixes d'estalvis que emetin valors admesos a negociació en 
mercats oficials de valors.  
 

BOE núm. 171 
16 de juliol 

 
Aquesta circular elimina el caràcter obligatori dels models electrònics normalitzats dels informes de govern 
corporatiu i sobre remuneracions dels consellers, establerts per a les societats emissores de valors admesos a 
negociació en mercats oficials de valors; àmplia també l'abast de la informació a subministrar en l'informe anual 
de govern corporatiu sobre les polítiques de diversitat aplicada per la societat; i inclou un nou model d'informe 
anual de govern corporatiu aplicable a les entitats que integren el sector públic institucional que siguin emissores 
de valors, diferents a les accions. 

 
 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14159
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11212
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13180
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13180
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13716
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9935


 
 

 

Actualitat normativa 
 

 

 

Octubre 2018 

Altres  
  Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret 
espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

BOE núm. 100 
25 d’abril 

 Aquest Reial decret llei adequa alguns aspectes del nostre ordenament al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), aplicable 
des del passat 25 de maig. Sense perjudici que sigui necessari una llei orgànica per completar l'adequació, el 
reial decret llei introdueix aspectes relatius a la identificació del personal competent per a l'exercici dels poders 
d’investigació atorgats a les autoritats de control, el nou règim sancionador i la delimitació dels subjectes que 
poguessin incórrer en la responsabilitat derivada de la seva aplicació, els terminis de prescripció de les 
infraccions i sancions previstes en la norma europea i una regulació del procediment en cas que existeixi una 
possible vulneració de la mateixa. 
   Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de 
les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de 
transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les 
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.  

DOGC núm. 7707 
17 de setembre 

   Resolució JUS/1796/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven els criteris pels quals s'ha 
de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d'utilitat 
pública per a l'any 2018. 

DOGC núm. 7673 
27 de juliol 

   

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10751
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=826623&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824188&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824188&language=ca_ES

