Actualitat normativa
Auditoria
Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE
Durant el tercer trimestre de 2020, l’ICJCE ha publicat les circulars següents:
ES 11/2020

Guia d'Actuació sobre consideracions en el càlcul dels imports d'honoraris en relació amb el
CAP 70% - art. 4.2 RUE.

ES 10/2020

Models il·lustratius de confirmació d'independència.

ES 09/2020

Actualització de la Circular ES08/2020 sobre l'Informe de procediments acordats que ha de
realitzar un auditor en relació amb determinada informació financera preparada en el context
del contracte marc signat, entre d’altres per l'ICO, BMERF i l'entitat emissora dels pagarés
per als quals se sol·licita l'aval.

Les circulars que s’assenyalen estan disponibles al seu web, a l’apartat de Guies d’actuació i circulars
tècniques dins de l’àrea tècnica.

Comptabilitat
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen normes internacionals de comptabilitat i d’informació
financera adoptades per la Unió Europea:
Reglament (UE) 2020/1434

9 d’octubre de 2020

Norma: NIIF 16

DOUE núm. 331 de 12 d’octubre

Mercantil
Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front
a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

BOE núm. 250
19 de setembre

Resultat de la tramitació com a projecte de llei del Reial decret llei 16/2020 –ressenyat en l’Actualitat
normativa del segon trimestre–, el seu capítol II (arts. 3 a 13, 8 a 18 en el Reial decret llei 16/2020) inclou
mesures en l’àmbit concursal i societari.
De les instruccions i resolucions publicades en el tercer trimestre de 2020 per la Direcció General de
Seguretat Jurídica i Fe Pública –DGSJFP– (òrgan que ha assumit les funcions relatives a la tramitació i
resolució de recursos que tenia encomanades la ja suprimida Direcció General dels Registres i del Notariat),
destaquem:



Confirma la DGSJFP que en una liquidació societària, quan la quota de
liquidació se satisfaci no en diners sinó mitjançant l'adjudicació de béns
concrets, és imprescindible l’acord unànime dels socis. Resolució de 30 de
setembre.

BOE núm. 272
14 d’octubre

Segueix-nos a:

Segueix-nos a:
Octubre 2020
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La DGSJFP confirma que cal suspendre la qualificació d'una escriptura
d'augment de capital quan un dels socis, la condició del qual nega la societat,
no va ser convocat a la junta general que va adoptar l'acord. Aquest soci, que
havia sol·licitat la designació d'auditor de comptes, havia acreditat la seva
condició davant del Registre Mercantil mitjançant l'aportació d'escriptura
pública d'adquisició de participacions, sense que l'administració de la societat
hagués desvirtuat la seva condició. No es pot argumentar per a excloure’l de
la convocatòria, com fa la societat, la falta d'inscripció en el llibre registre de
socis, quan la societat no nega la validesa de la transmissió d'accions. En cas
contrari, estaria en mans de l'òrgan d'administració no inscriure o demorar la
inscripció per evitar que el soci exerciti vàlidament els seus drets. Resolució
de 9 de setembre.

BOE núm. 261
2 d’octubre



Confirma la DGSJFP que no es pot inscriure una reducció de capital d'una
societat de responsabilitat limitada que té per finalitat la restitució de les
aportacions d'un dels socis mitjançant l'adjudicació d'un immoble de la
societat, quan hi ha socis que van votar en contra i van manifestar la seva
disconformitat amb el valor que es va assignar a l’immoble. Tot i que l'acord
de reducció del capital social s’hagi adoptat amb la majoria legal reforçada
que exigeix l’art. 199.a) del TRLSC, no es respecta el principi de paritat de
tracte (arts. 292, 329 i 330), que requereix el consentiment dels socis la
posició dels quals es veu alterada, com són els socis les participacions dels
quals no es restitueixen. Resolució de 2 de setembre.

BOE núm. 261
2 d’octubre



La DGSJFP confirma que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes anuals
quan la societat té revocat el número d'identificació fiscal, atesa la disposició
addicional sisena de la Llei 58/2003, de 17 desembre, general tributària, que
impedeix qualsevol inscripció que afecti la societat fins que es rehabiliti aquest
número o s'assigni un de nou. Resolució de 7 de gener.

BOE núm. 253
23 de setembre

CNMV
Circular 1/2020, de 6 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per
la qual es modifiquen 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. 270
12 d’octubre

La circular inclou com a annexos els nous models de l'informe anual de govern corporatiu i l’informe anual
sobre remuneracions dels consellers, que s’han d’utilitzar en relació amb els exercicis tancats a partir del
31 de desembre de 2020, inclusivament.
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Altres
Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de
l'ocupació; correcció d’errors, BOE núm. 272 de 14 d’octubre.

BOE núm. 259
30 de setembre

L'article 4 estén les limitacions al repartiment de dividend que preveu el Reial decret llei 24/2020, de 26 de
juny, a les societats que s'acullin als expedients de regulació temporal d'ocupació per impediment o
limitacions d'activitat que regula l’article 2. És a dir, no podran procedir al repartiment de dividends
corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal d'ocupació,
excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat
social; aquesta limitació a repartir dividends no és aplicable a les entitats que, amb data 29 de febrer de
2020, tinguessin menys de cinquanta treballadors, o assimilats, en situació d'alta en la Seguretat Social.
Aquesta limitació es considerarà també als efectes de l'exercici del dret de separació en cas de falta de
distribució de dividends, que regula l'art. 348 bis del TRLSC.
Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

BOE núm. 253
23 de setembre
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