Actualitat normativa
Auditoria
Reial decret 309/2020, d’11 de febrer, sobre el règim jurídic dels establiments financers
de crèdit i pel qual es modifiquen el Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial
decret 1784/1996, de 19 de juliol, i el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es
desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de
crèdit.

BOE núm. 48
25 de febrer

La seva disposició addicional segona estableix que, als efectes exclusius del que disposa la normativa
reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, els establiments financers de crèdit tenen la consideració
d’entitats d’interès públic. Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juliol de 2020.
Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE
Durant el primer trimestre de 2020 l’ICJCE ha publicat les següents circulars i guies tècniques:
ES 04/2020

Nota tècnica sobre la possible falta de signatura dels administradors dels comptes anuals i
l'informe de gestió, sobrevinguda pel COVID-19. Veieu també l’ICJCE Express, de 16 de març,
en relació al potencial impacte del COVID-19 sobre els comptes anuals d'una entitat
corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 i altres consideracions sobre el
treball de l'auditor.

ES 03/2020

Nova revisió de la recomanació tècnica conjunta ICJCE-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 02/2020

Addenda a la Guia d'Actuació 47, sobre encàrrecs de verificació de l'estat d'informació no
financera.

ES 01/2020

Nova edició dels qüestionaris de revisió dels comptes anuals (normals, abreujades i
consolidades).

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

Comptabilitat
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen normes internacionals de comptabilitat i d’informació financera
adoptades per la Unió Europea o les seves interpretacions:
Reglament (UE)

Data

Norma/Interpretació

2020/34

16/01/2020

NIC 39 i NIIF 7 i 9

DOUE núm.
12 - de 16 de gener

Mercantil
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Correcció d’errors, BOE núm. 82 de
25 de març. Modificat pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, BOE núm. 91 d’ 1
d’abril.

BOE núm. 73
18 de març

Segueix-nos a:

Abril 2020
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Les mesures incloses en els articles 40 a 43 per a fer front a l'impacte del COVID-19 en el compliment de les
obligacions mercantils, inclouen, entre d’altres, la flexibilització en la manera de celebrar les reunions dels òrgans
de govern i d’adoptar acords; l'allargament dels terminis per a formular, auditar i aprovar els comptes anuals; la
suspensió de l'exercici del dret de separació; o l’alliberament de l'obligació de sol·licitar la declaració de concurs
per al deutor en situació d’insolvència, mentrestant duri l’estat d’alarma.
Comunicat conjunt del Col·legi de Registradors d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en
relació amb els comptes anuals i la proposta d'aplicació del resultat de societats mercantils en el context de la
crisi sanitària derivada del COVID-19
Reial decret 309/2020, d’11 de febrer, sobre el règim jurídic dels establiments
financers de crèdit i pel qual es modifiquen el Reglament del Registre Mercantil,
aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, i el Reial decret 84/2015, de 13
de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió
i solvència d’entitats de crèdit.

BOE núm. 48
25 de febrer

Aquest reial decret estableix el règim jurídic dels establiments financers de crèdit en matèria d’accés a l’activitat,
requisits de solvència i règim de supervisió, en desplegament de les disposicions que conté el títol II de la Llei
5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial; i és aplicable als establiments financers de crèdit
autoritzats a Espanya i als grups o subgrups consolidables d’establiments financers de crèdit amb matriu a
Espanya.
De les instruccions i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el primer
trimestre de 2020, destaquem:

 La DGRN confirma que l’anomenat know-how es pot aportar a una societat en la

seva constitució (aportació no dinerària), perquè no és, com afirma el registrador,
una aportació de treball o serveis (prohibida per l'art. 58.2 del TRLSC), sinó un bé
immaterial, de caràcter patrimonial, susceptible de valoració econòmica i
d'apropiació i és apte per a produir un guany. Resolució de 4 de desembre.

BOE núm. 18
21 de gener

Fiscal
Resolució de 21 de gener de 2020, 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 2020.

BOE núm. 24
28 de gener

Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Tributs, sobre la
consideració com a entitats en règim d'atribució de rendes a determinades entitats
constituïdes a l'estranger.

BOE núm. 38
13 de febrer

Aquesta resolució precisa quan una entitat constituïda a l'estranger té la consideració d'entitat en atribució de
rendes a l'efecte de la normativa espanyola, per entendre que la seva naturalesa jurídica és idèntica o anàloga
a una entitat en règim d'atribució de rendes constituïda a Espanya.
Resolució VEH/522/2020, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris
generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any
2020.

DOGC núm. 8075
2 de març

Banc d’Espanya
Circular 1/2020, de 28 de gener, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular
1/2013, de 24 de maig, del Banc d'Espanya, sobre la Central d'Informació de Riscos.

BOE núm. 31
5 de febrer
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Com a resultat d'aquesta modificació s'amplia el perímetre de les entitats declarants per a incloure als prestadors
immobiliaris i a les entitats de crèdit que operen en règim de lliure prestació de serveis.

Assegurances
Resolució de 2 de gener de 2020, 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 2020.

BOE núm. 30
4 de febrer

Resolució de 2 de gener de 2020, 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 i fons
de pensions respecte a les contingències en què estigui definida la prestació i per a
les quals es garanteixi exclusivament un tipus d'interès mínim o determinat en la
capitalització de les aportacions, d'aplicació a l'exercici 2020.

BOE núm. 30
4 de febrer

Altres
Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s’incorporen a
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la
contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons
de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

BOE núm. 31
5 de febrer

Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.

DOGC núm. 8098
28 de març

En relació a les persones jurídiques subjectes al dret civil català (entre d’altres, fundacions, associacions i
cooperatives de l'àmbit de Catalunya), el capítol IV del Decret llei inclou: mecanismes per flexibilitzar la
celebració de les reunions dels òrgans col·legiats d’aquests entitats i la pressa de decisions, encara que els
estatuts no ho prevegin; l'ampliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres
documents exigibles legalment; i en l'àmbit de les cooperatives, a més, la possibilitat de suspendre de forma
total o parcial l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions de les
persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència de l'estat d'alarma.
Acord GOV/2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven les modalitats de control a
exercir per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i les actuacions dels
òrgans de control intern o unitats d'auditoria interna de les entitats del sector públic de
la Generalitat de Catalunya.

DOGC núm. 8048
23 de gener

Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (IGGC), de 15 de
gener de 2020, per la qual s’aprova la instrucció sobre el règim general a seguir en
l’exercici del control financer: Instrucció 01/2020 de Control Financer.

Web del Dept. de la
Vicepresidència i
d'Economia i
Hisenda

Entre d’altres, regula aspectes de la contractació d’auditors privats per a la realització del control financer
(contingut del contracte administratiu, direcció i supervisió per part de la Intervenció General, responsabilitat de
l’auditor privat de l’executar els treballs, etc.), establint que l’informe d’auditoria de comptes serà emès per
l’auditor privat, en base a las Normes d’Auditoria del Sector Públic (NIA-ES-SP aprovades per Resolució de
l’IGAE de 25 d’octubre de 2019); ates que les NIA-ES-SP estan adreçades a l’auditor públic, l’auditor privat haurà
de considerar també la Resolució de l’IGGC per la qual s’aproven les adaptacions dels models d’informe
d’auditoria i de document d’inici de l’auditoria de les NIA-ES-SP.
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