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Auditoria 
 

 
 
Ordre ECE/753/2019, d'1 de juliol, per la qual es publica la convocatòria conjunta de 
l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España i del Consejo General de 
Economistas de España, de l'examen d'aptitud professional per a l'autorització de 
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i inscripció en el Registre oficial 
d'auditors de comptes. 

BOE núm. 165 
11 de juliol 

 
 

Mercantil   
 

 
 
De les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el segon trimestre de 
2019, destaquem: 

 
 La DGRN confirma que la consideració dels préstecs participatius com a patrimoni 

net, prevista expressament a l'efecte de determinar si concorre la causa de reducció 
de capital social o de dissolució obligatòries per pèrdues, també és aplicable en els 
supòsits de transformació, en els quals s'exigeix que la societat anònima que es 
transforma tingui un patrimoni suficient per a la cobertura de capital social exigit a 
la societat limitada que es constitueix. Resolució de 19 de juny. 

BOE núm. 170 
17 de juliol 

 
 

 Confirma la DGRN que durant la fase de liquidació concursal subsisteix l'obligació 
que els comptes anuals, formulats pels administradors concursals, hagin de ser 
aprovats per la junta general, tret que, ateses les circumstàncies particulars, el jutge 
de concurs pogués exonerar a la societat de l'obligació legal d'aprovació dels 
comptes anuals si la informació facilitada pels administradors concursals permet 
garantir la tutela de tots els interessos afectats. Resolució de 13 de juny. 

BOE núm. 163 
9 de juliol 

  
  

 Confirma la DGRN que no es pot inscriure un acord de Junta general de socis que 
pretén anul·lar i deixar sense efectes un augment de capital per compensació de 
crèdits ja inscrit en el Registre Mercantil, sense que existeixi el corresponent acord 
de reducció de capital adoptat amb els requisits establerts per la legislació per a la 
protecció de tercers. Resolució de 5 de juny. 

BOE núm. 150 
24 de juny 

 
 
 La DGRN confirma que no es pot inscriure el nomenament d'auditor voluntari quan 

la fulla de la societat es troba tancada per la falta de dipòsit dels comptes anuals. 
Resolució de 8 de maig. 

BOE núm. 131 
1 de juny 

 
 
 Modificació dels models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes 

anuals dels subjectes obligats a la seva publicació. Resolució de 22 de maig. 

BOE núm. 124 
24 de maig 

 
 
 Modificació dels models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes 

anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació. Resolució de 22 de 
maig. 

BOE núm. 124 
24 de maig 

 
 
 La DGRN confirma que no es pot mantenir el tancament del Registre Mercantil per 

falta de dipòsit de comptes quan l'entitat acredita que els comptes anuals no 
dipositats no han estat aprovats per la junta general, encara que aquesta situació 
s'hagi acreditat transcorregut més d'un any des de la data de tancament de l'exercici 

social al qual es refereixen els comptes anuals. Resolució de 22 d’abril.  

BOE núm. 114 
13 de maig  

 
  

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
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10278
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10278
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10278
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10520
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10149
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9483
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8187
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7682
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7681
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7681
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7058


 
 

 

Actualitat normativa 
 

 

 

Juliol 2019 

Destaquem també una sentència del Tribunal Suprem que confirma l'anul·lació de la 
disposició quarta de la Instrucció de 9 de febrer de 2016, de la DGRN, sobre qüestions 
vinculades amb el nomenament d'auditors, la seva inscripció en el Registre Mercantil i 
altres matèries, relativa a control per part del registrador mercantil del compliment del 
deure de rotació de l’auditor en EIP. 

STS 4375/2018  
17 de desembre de 

2018 

 
 
 

Fiscal 
 

 
 
Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de 

l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. 

DOGC núm. 7876 
16 de maig 

  
Confirmada la constitucionalitat de l'impost per la Sentència del TC 28/2019, de 28 d'abril, amb la qual s'aixeca 
la suspensió de la seva aplicació, amb aquest Decret llei es corregeixen errors de la norma original i s'estableix 

un termini extraordinari addicional de liquidació per als exercicis que s'havien vist afectats per la suspensió. 

  
  

 
Resolució VEH/951/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat als criteris generals 
del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any 2019. 

DOGC núm.  7855 
16 d’abril 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8609899&statsQueryId=118134271&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190111&publicinterface=true
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=849404&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847034&language=ca_ES

