
 

 
 
 

Segueix-nos a:   

 

  
      

 

 Gener 2019 
 

 
 
 

Auditoria    Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE  
Durant el quart trimestre de 2018 l’ICJCE ha publicat les següents circulars i guies tècniques: 
 ES01/2019 Actualització de la Circular sobre la secció de Altra informació d'informes d'auditoria de 

determinades entitats afectes per la informació no financera i diversitat fruit dels canvis normatius 
recents en matèria d'informació no financera després de l'aprovació de la Llei 11/2018, de 28 de 
desembre (veure, més endavant, l’apartat de Mercantil). 

  G05/2018 Actualització del model de carta d’encàrrec en relació amb la clàusula legal sobre protecció de 
dades. 

  ES10/2018 Revisió del model d'informe d'auditor referit a la informació relativa al sistema de control intern 
sobre la informació financera (SCIIF). 

  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    Reglament (UE) 2018/1595 de la Comissió, de 23 d'octubre de 2018, que modifica el 
Reglament (CE) núm. 1126/2008, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals 
de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel que fa a la Interpretació 23 del Comitè d'Interpretacions de les 
Normes Internacionals d'Informació Financera. 

DOUE núm. 265 
24 d’octubre 

 Amb aquesta modificació s’incorpora a les NIIF-UE la CINIIF 23 Incertesa enfront dels tractaments de l’impost 
sobre els guanys, per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2019. 
   Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Presidència del Tribunal de comptes, per la 
qual es publica l'Acord del ple de 20 de desembre de 2018, d'aprovació del Pla de 
comptabilitat adaptat a les formacions polítiques i a la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març. 

BOE núm. 314 
29 de desembre 

 Aquest Pla de Comptabilitat és d'aplicació obligatòria per als exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 
2019, per als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors inclosos en l'àmbit d'aplicació de 
la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. 

 
 
 

  

Mercantil    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica 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. 

BOE núm. 314 
29 de setembre 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81709
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81709
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18008
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18008
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17989


 
 

 
Actualitat normativa 

 

 
 

Gener 2019 

Aquesta llei, resultat de la tramitació com a projecte de llei del Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, 
amplia el contingut de l’estat d’informació no financera que determinades societats i grups de societats han 
d’incloure en el seu informe de gestió, alhora que la modificació del requisits que el fan exigible fa que 
s’incrementi el número d’entitats obligades; així, per als exercicis socials iniciats a partir de l’1 de gener de 2018, 
l’estat d’informació no financera resulta obligatori per a les entitats que hagin empleat durant l’exercici un número 
mitjà de treballadors superior a 500 i que a més, o bé siguin entitats d’interès públic, o bé entitats grans (les que 
superen els límits que defineixen a les entitats mitjanes en l’article 3 de la LAC).  
 La llei 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 els seus òrgans de govern (consell 
d’administració, de direcció i comissions especialitzades que es constitueixin en el seu si). 

I de la resta de modificacions, destacar la de l’article 348 bis del TRLSC relatiu al dret de separació en cas de 
falta de distribució de dividends, que restringeix les condicions per al seu exercici. 
   De les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el quart trimestre de 
2018, destaquem: 
  
 Reitera la DGRN que per poder dipositar els comptes anuals cal acompanyar-los de 

l’informe d’auditoria emès per l’auditor inscrit en el Registre Mercantil, no sent 
admissible l'argument que la societat ha deixat d'estar obligada a auditar-se, ja que 
igual que és responsabilitat de la societat procedir a la designació d'auditor quan es 
compleixin els requisits d’auditoria, ha de ser la pròpia junta la que revoqui el seu 
nomenament si deixa de complir-los i efectivament aquesta és la seva voluntat. 
Resolució de 10 de desembre 

BOE núm. 3 
3 de gener 

 

   
 Reitera la DGRN que s’ha admetre el dipòsit d'uns comptes anuals acompanyats d’un 

informe d’auditoria amb opinió desfavorable, quan del contingut de l’informe de 
l’auditor no resulta l’existència de l’incompliment del deure de col·laboració de l’entitat 
recollit en l’article 6 de la LAC. Resolució de 10 d’octubre 

BOE núm. 288 
29 de novembre 

  
 La DGRN analitza els motius de la negativa del Registre Mercantil a inscriure una 

escriptura pública d’ampliació de capital per compensació de crèdits: defectes en la 
notificació i ordre del dia de la convocatòria de la junta que va aprovar l’operació, 
omissió de mitjà de notificació al soci absent de la possibilitat d’exercir el dret de 
subscripció preferent i descripció imprecisa dels crèdits que es compensen. Resolució 
de 25 d’octubre. 
 

BOE núm. 279 
19 de novembre  

   

CNMV i Banc d’Espanya  
  Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures 
urgents en matèria financera.  

BOE núm. 284 
24 de novembre 

 Aquest reial decret llei, que deroga la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, transposa la 
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de 
pagament en el mercat interior. Regula els serveis de pagament, tal com queden definits en l’article 1.2., que es 
prestin amb caràcter professional en territori espanyol.  
   Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupen el text refós de la 
Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre i el 
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 de mercat de valors, i pel qual es 
modifiquen parcialment el Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de 
les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel 
qual es modifiquen parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, 
i altres reials decrets en matèria de mercat de valors. 

 

BOE núm. 313 
28 de desembre 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-85
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16306
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15767
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15767
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16036
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17879


 
 

 
Actualitat normativa 

 

 
 

Gener 2019 

Aquest reial decret té com a objectiu completar la incorporació al nostre ordenament en matèria del mercat de 
valors, del paquet regulador MIFID II (Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig 
de 2014 i el Reglament (UE) núm. 600/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014), que, 
entre d’altres, té com a objectiu millorar l'estructura organitzativa i el govern corporatiu de les empreses de 
serveis d'inversió.   
 
 

  Circular 2/2018, de 21 de desembre, del Banc d'Espanya, per la qual es modifiquen la 
Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació 
financera pública i reservada, i models d'estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de 
maig, sobre la central d'informació de riscos.  
 

BOE núm. 313 
28 de desembre 

 L'objectiu principal d'aquesta circular és adaptar la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a la Norma Internacional 
d'Informació Financera (NIIF-UE) 16, sobre arrendaments. 
 
 
   Circular 5/2018, de 26 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la 
qual es modifiquen les Circulars 4/2008, 7/2008, 11/2008 i 1/2010, sobre informació pública 
i periòdica d'institucions d'inversió col·lectiva, normes comptables, comptes anuals i estats 
d'informació reservada d'entitats de capital de risc, gestores d'Institucions d'inversió 
col·lectiva i entitats de capital de risc i sucursals de gestores europees establertes a 
Espanya.  

BOE núm. 311 
26 de desembre 

 Aquesta circular introdueix nous desglossaments en la informació que periòdicament han de remetre 
les societats gestores d'entitats d'inversió de tipus tancat (SGEIC) i les entitats de capital de risc a la CNMV, 
modifica per a les SGEIC els terminis de remissió de la informació reservada, i introdueix també canvis els 
models d'informes trimestrals, semestral i anual de les Institucions d'inversió col·lectiva. 
  

Fiscal  
  Reial decret 1512/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de 
l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, 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 Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol.  

 

 BOE núm. 314  
29 de desembre 

 Entre altres matèries, s’incorporen algunes modificacions en el Reglament de l'impost sobre el valor afegit per a 
facilitar l'aplicació voluntària del sistema de gestió dels llibres registre de l'IVA a través de la seu electrònica de 
l'AEAT (l’anomenat SII) i es regula la informació que han de subministrar els subjectes passius referent a les 
operacions realitzades l'any natural amb anterioritat a la data en què queden obligats al SII. 

 

 

   Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 
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. 289  
30 de novembre  

  

Assegurances  
  Resolució de 2 de gener de 2018, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de 
Pensions, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en el càlcul comptable 
de la provisió d'assegurances de vida, d'aplicació a l'exercici 2019. 

 

BOE núm. 9 
10 de gener 

   

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17708
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17995
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16340
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-276
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-276


 
 

 
Actualitat normativa 

 

 
 

Gener 2019 

  Resolució de 2 de gener de 2018, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de 
Pensions, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en els plans de pensions 
respecte a les contingències en què estigui definida la prestació i per les quals es garanteixi 
exclusivament un tipus d'interès mínim o determinat en la capitalització de les aportacions, 
d'aplicació a l'exercici 2019. 

BOE núm. 9 
10 de gener 

  

Sector públic  
  Resolució de 10 d'octubre de 2018, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, 
per la qual s'aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública als centres 
associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Correcció d'errors, BOE núm. 
295, de 7 desembre. 

BOE núm. 255 
22 d’octubre 

 L’adaptació és d’aplicació per als comptes anuals dels exercicis 2018 i següents. 
  

Altres  
  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals.  

BOE núm. 294 
6 de desembre 

  Aquesta llei, que deroga la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, completa l’adequació 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), iniciada amb el també ara derogat 
Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol. 

   

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14398
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14398
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16726
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673

