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Auditoria  
  Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE  
Durant el primer trimestre de 2019 l’ICJCE ha publicat les següents circulars i guies tècniques: 
 ES04/2019 Circular complementària a l’ES01/2019 sobre la secció d’Altra informació dels informes d'auditoria 

de determinades entitats afectes per la informació no financera i diversitat, en casos d'exempció 
parcial. 

  ES03/2019 Nova edició dels qüestionaris de revisió dels comptes anuals (normals, abreujats i consolidats). 
  ES02/2019 Guia d'Actuació 47 sobre encàrrecs de verificació de l'Estat d'Informació No Financera. Veure 

també l’ICJCE Express, de 13 de març, sobre l’ús d’aquesta guia pels membres de l’ICJCE i per 
tercers. 

  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: 
 Reglament (UE)  Data Norma  DOUE núm.  

2019/412 14 de març de 2019 NIC 12 i 23 i NIIF 3 i 11 73 – 15 de març 
2019/402 

 
13 de març de 2019 NIC 19 72 – 14 de març 

2019/237 8 de febrer de 2019 NIC 28 39 –11 de febrer 
    
Resolució de 5 de març de 2019, de l'ICAC, per la qual es desenvolupen els criteris de 
presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la 
regulació mercantil de les societats de capital. 

BOE núm. 60 
11 de març  

 Aquesta resolució és aplicable als comptes anuals dels exercicis que s’iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020. 

 
 

Mercantil   
  
Llei 2/2019, d'1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual s'incorporen 
a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 13 de setembre de 2017.  

BOE núm. 53 
2 de març  

  
Aquesta llei, resultat de la tramitació com a projecte de llei del Reial decret llei 2/2018, de 13 de abril, estableix 
determinades obligacions en matèria de comptabilitat i transparència per a les entitats de gestió de drets de 
propietat intel·lectual. Entre d’altres (arts. 187 i 189 del Reial decret legislatiu 1/1996), l’obligació d’acompanyar 
els seus comptes anuals amb un informe de gestió amb el contingut establert en l’article 262 del TRLSC; i 
l’obligació de preparar un informe anual de transparència, el contingut del qual es detalla en un annex i ha de 
ser revisat per l’auditor de l’entitat; l’auditor també haurà de revisar el compliment per part de les entitats de 
determinades obligacions en relació amb la gestió dels drets de propietat intel·lectual que gestionen. 
  

  

Actualitat normativa  



 

 

 
Actualitat normativa 

 

 
 

Abril 2019  

  De les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat  publicades en el primer trimestre de 
2019, destaquem: 
  
���� La DGRN confirma que mentre la designació d'auditor sol·licitada per la minoria no 

sigui ferma, no es pot admetre el dipòsit dels comptes anuals si no estan acompanyats 
de l'informe d'auditoria; això tant quan l'expedient de designació d'auditor està suspès, 
per haver-se recorregut la decisió inicial del registrador davant la DGRN, Resolució 
de 20 de març; com quan havent-se designat i inscrit un auditor pel registrador, 
aquesta decisió hagués estat impugnada en els tribunals, Resolució de 21 de març. 

BOE núm.  85 
9 d’abril 

  
  

���� La DGRN considera que en una fusió inversa, en la qual l'absorbent està íntegrament 
participada per l'absorbida, l'aplicació del règim simplificat previst en l'article 49 de la 
LMESM es tradueix en la necessitat que la junta general de l'absorbida aprovi 
l'operació, perquè són els interessos dels seus socis els que es veuen afectats, sent 
innecessària la junta general de l'absorbent. I precisa també que si l'absorbent 
augmenta el capital amb càrrec a reserves (després d'una reducció del nominal de les 
participacions), amb la finalitat de facilitar el procés de bescanvi, no cal que es 
compleixi el que es preveu en l'article 303 del TRLSC, per a les ampliacions de capital 
amb càrrec a reserves, quant a la data del balanç en relació amb l'acord d'augment i 
quant a la seva verificació per un auditor de comptes; el rellevant és que el balanç de 
fusió de l'absorbent s'hagi tancat dins dels sis mesos anteriors a la data del projecte 
de fusió (art. 36 LMESM), sense que es requereixi la seva verificació per auditor de 
comptes quan la societat no està obligada a auditar-se (art. 37 LMESM). Resolució 
d’1 de març.  
 

BOE núm. 75  
28 de març  

  
���� Resol la DGRN que l'exigència d'un balanç verificat per auditor en una operació 

d'ampliació del capital amb càrrec a reserves és igualment exigible quan l'ampliació es 
realitza amb càrrec a beneficis, ja que els resultats positius de l'exercici en curs que 
figurin en el balanç aprovat tenen en essència la mateixa naturalesa que les reserves 
en sentit estricte tot i que no apareguin comptabilitzats com a tals. Resolució de 6 de 
març.  

BOE núm. 75  
 28 de març 

 

  
���� Confirma la DGRN que l'exigència de verificació per auditor del balanç que serveix de 

base a una reducció de capital per a compensar pèrdues en el marc d'una operació 
acordió, només es pot excloure quan els interessos dels creditors socials estan 
salvaguardats per mantenir-se, o fins i tot enfortir-se, la situació econòmica de la 
societat a conseqüència d'un subsegüent augment de capital i quan a més hi ha un 
consentiment unànime de tots els socis que conformen el capital social, requisit aquest 
últim que no es compleix en el supòsit plantejat. Resolució de 27 de febrer.  

BOE núm.  73  
26 de març 

 

  
���� Reitera la DGRN que quan l’entitat té tancat el Registre Mercantil per constar inscrita 

la baixa en l'Índex d'Entitats de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, no es pot 
inscriure cap document relatiu a la societat, excepte la certificació d’alta en aquest 
Índex.  Resolució de 20 de febrer. 

BOE núm. 62  
13 de març  

  
���� La DGRN conclou que no es pot admetre la inscripció d’un augment de capital per 

compensació de crèdits, quan la convocatòria de la junta general de la societat 
limitada que el va aprovar, va ometre el dret dels socis a l'examen, lliurament o 
enviament de l'informe especial a què es refereix l'article 301 del TRLAC, perquè 
suposa un minvament de les garanties específicament assenyalades per la Llei per al 
supòsit de proposta de modificació d'estatuts per augment de capital amb càrrec a 
compensació de crèdits, més greu encara quan el text de la convocatòria no ofereix 
cap indici que l'augment proposat es dugui a terme mitjançant aquesta modalitat i 
sense que sigui suficient que la convocatòria inclogui un esment genèric al dret a 
examen dels documents subjectes a l'aprovació de la junta. Resolució de 28 de gener.  

BOE núm. 46  
22 de febrer 

 

  



 

 

 
Actualitat normativa 

 

 
 

Abril 2019  

���� Reitera la DGRN que quan l’entitat té tancat el Registre Mercantil per la manca de 
dipòsit dels comptes anuals, no es pot inscriure cap document relatiu a la societat 
mentre l'incompliment persisteixi, excepte les excepcions expressament previstes i 
entre elles la relativa al cessament o dimissió d'administradors, encara que no el 
nomenament dels qui hagin de substituir-los en aquest càrrec ni una modificació 
estatutària com es pretenia; i tampoc es podran dipositar els comptes anuals de 
l’exercici següent. Resolució de 20 de desembre; Resolució de 21 de desembre.   

BOE núm. 24  
28 de gener  

   
���� La DGRN no veu inconvenient, quan una entitat no està obligada a auditar-se, en què 

la certificació de l'acord de junta general pel qual es revoca a l'auditor inscrit es 
presenti en el Registre Mercantil en el mateix moment que els comptes anuals per a 
l’auditoria dels quals estava inscrit l’auditor revocat. Resolució de 20 de desembre.    

BOE núm. 24  
28 de gener 

 
  

Fiscal  
  Resolució d’11 de gener de 2019, de la Direcció General de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de 
Control Tributari i Duaner de 2019. 

BOE núm.   15 
17 de gener  

  

Altres  
  Resolució de 8 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es 
publica l'Acord del Ple de 7 de març de 2019, pel qual es modifica el Pla de Comptabilitat 
adaptat a les Formacions Polítiques aprovat el 20 de desembre de 2018.  

BOE núm . 68 
20 de març  

  
  
  
Codi de conducta relatiu a la realització d’inversions financeres temporals en el mercat de 
valors per entitats sense ànim de lucre. 

BOE núm . 55 
5 de març  

 Aprovat per acord de 20 de febrer de 2019, del Consell de la CNMV, les entitats sense ànim de lucre hauran 
d'aplicar els principis d'aquest nou Codi de Conducta a partir de la seva publicació en el BOE.   

   Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de 
cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de 
Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019. 

BOE núm. 29  
2 de febrer  

  
  
  
ORDRE VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7791  

18 de gener  
 Substitueix a l’aprovada per l’Ordre ECF/300/2002, de 18 d'abril. El seu títol 3 inclou normes específiques per a 
les entitats amb participació majoritària, per part de la Generalitat, directament o indirectament, i les entitats 
adscrites a la Generalitat de Catalunya que no estan subjectes al règim de comptabilitat pública, establint 
requeriments d’informació específics a incloure en la memòria dels seus comptes anuals. 

    


