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Actualitat normativa 4t trimestre  2020  

  

Auditoria       
 
Resolució de 27 d’octubre de 2020, de l'ICAC, per la qual es publica la Norma 
tècnica d'auditoria d'elaboració de l'informe complementari al d'auditoria de 
comptes anuals de les entitats de crèdit i dels establiments financers de 
crèdit. 

 
BOE núm. 303 

18 de novembre 
BOICAC 123 

 
La norma publicada és d'aplicació obligatòria en els treballs d'auditoria de comptes referits a 
comptes anuals d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit corresponents a exercicis 
econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020. En tot cas, serà aplicable als treballs 
d'auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l'1 de gener de 2021. 
 
  
 
Resolució de 27 d'octubre de 2020, de l'ICAC, per la qual se sotmet a 
informació pública la Norma tècnica d'auditoria sobre l'actuació de l'auditor 
en relació amb els estats financers presentats en el Format Electrònic Únic 
Europeu, i la modificació de la NIA-ES 700 (revisada) "Formació de l'opinió i 
emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers". 

 
BOE núm. 303 

18 de novembre 
BOICAC 123 

 
Durant el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació en el BOE es podien formular 
per escrit les al·legacions que es consideressin oportunes. Una vegada es publiqui la norma 
definitiva, considerades si s’escau les observacions rebudes, serà d'aplicació obligatòria als 
informes d’auditoria de comptes que s’emetin sobre els comptes anuals d’exercicis que s'iniciïn a 
partir de l'1 de gener de 2020. 
 
  
 
Resolució de 27 d’octubre de 2020, de l'ICAC, per la qual es publica la NIA-
ES 540 (revisada) "Auditoria d'estimacions comptables i de la corresponent 
informació a revelar", en substitució de la NIA-ES 540, i la modificació de la 
NIA-ES 720 (revisada) "Responsabilitats de l'auditor respecte a altra 
informació" 

 
BOE núm. 298 

12 de novembre 
BOICAC 123 

 
 
Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE 
Durant el quart trimestre de 2020, l’ICJCE ha publicat les circulars següents: 
 
ES 15/2020   Addenda II a la Guia d'actuació núm. 47 sobre encàrrecs de verificació de l'estat 

d'informació no financera (EINF). 
ES 14/2020   Guia d'actuació núm. 50 sobre Altra informació. 
ES 13/2020   Revisió del model d'informe d'auditor referit a la “Informació relativa al Sistema de 

Control Intern sobre la Informació Financera (SCIIF)”. 
ES 12/2020  Revisió de la Guia d'actuació núm. 41 per a l'elaboració de les certificacions de 

l'auditor contemplades en el text refós de la Llei concursal. 
 

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-2020-14443
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14442
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14084
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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.  
 
Addicionalment veure en l’apartat de comunicació del seu web, l’ICJCE  Express de 22 de 
desembre de 2020 en el qual s’inclouen les respostes de l’ICAC a les consultes següents 
formulades per l’ICJCE: 
 Aplicació de la dispensa en la formulació dels comptes anuals consolidats per als subgrups de 

societats davant del Brexit. 
 Determinació del número mig de treballadors en les empreses que hagin adoptat expedients 

de regulació temporal d’ocupació  derivats de la COVID-19. 
 

  
 
Resum de les consultes rebudes per l’ICAC durant l’any 2020 en relació amb la duració dels 
encàrrecs d’auditoria d’entitats d’interès públic (EIP) i l’obligació de rotació. 
 
  

Comptabilitat       
 
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen normes internacionals de comptabilitat i 
d’informació financera adoptades per la Unió Europea: 
 
Reglament (UE) 2020/2097 
 

Norma: NIIF 4 DOUE núm. 425 
16 de desembre 

 
  

Mercantil      
 
Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport 
a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. 

 
BOE núm. 303 

18 de novembre 
 
Entre d’altres mesures: 
 El seu art. 3 flexibilitza, durant l'any 2021 i encara que no estigués previst en els estatuts, la 

manera de celebració de les juntes generals de les societats mercantils, de les juntes o 
assemblees de la resta de persones jurídiques de Dret privat (associacions, societats civils i 
societats cooperatives) i de les reunions del patronat de les fundacions. 

 La seva Disposició final dècima modifica l'art. 6 la Llei 3/2020, de 18 de setembre, per a 
estendre fins al 14 de març de 2021 (1) l'exoneració del deure del deutor que es trobi en estat 
d'insolvència de sol·licitar la declaració de concurs i (2) la inadmissió a tràmit de les sol·licituds 
de concurs necessari presentades des del 14 de març de 2020. 
 

  
 
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel 
SARS-CoV-2. 

 
BOE núm. 291 
4 de novembre 

 
  

http://www.icjce.es/
https://www.auditorscensors.com/uploads/20210107/20210107153620.PDF
https://www.auditorscensors.com/uploads/20210107/20210107153620.PDF
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81854
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14368
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13494
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De les instruccions i resolucions publicades en el quart trimestre de 2020 per la Direcció General 
de Seguretat Jurídica i Fe Pública, destaquem: 
 
 Reitera la DGSJFP que si el dipòsit de comptes anuals resulta qualificat 

amb defectes, i tals defectes no són esmenats, no es podran dipositar els 
comptes anuals d'un exercici posterior (arts. 282 TRLSC i 378.1 del RRM). 
Resolució de 18 de desembre. 
 

BOE núm. 8 
9 de gener 

 

 Reitera la DGSJFP que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes anuals 
si no s'acompanyen de l'informe d'auditoria emès per l'auditor de comptes  
inscrit amb caràcter voluntari. Resolució d'11 de desembre.  

BOE núm. 338 
28 de desembre 

 
 Confirma la DGSJFP que havent-se sol·licitat per un minoritari el 

nomenament d'auditor, encara que l'expedient s'hagi tancat en no haver 
acceptat cap dels tres auditors nomenats, per a dipositar els comptes 
anuals és necessari que aquests s'auditin per l'auditor que designi la 
registradora, prèvia reobertura de l'expedient, o que el soci minoritari que 
va instar el nomenament desisteixi o renunciï al seu dret, la qual cosa 
haurà de ser efectuat en la forma deguda. Resolució de 3 de desembre. 

 
BOE núm. 329 

18 de desembre 

 
 Confirma la DGSJFP que en una societat en formació en els estatuts de 

la qual s'estableix que «dona començament a les seves operacions el dia 
de l'atorgament de la seva escriptura de constitució», el seu primer 
exercici (tancament coincident amb l'any natural) és el comprès entre el 
dia d'aquest atorgament i el 31 de desembre del mateix any, per la qual 
cosa encara que la societat no hagués realitzat cap activitat mercantil al 
tancament d'aquest primer exercici, subsistiria la seva obligació de 
presentar els corresponents comptes anuals en el Registre Mercantil, 
encara que aquest primer exercici (supòsit concret objecte del recurs), 
tingués cinc dies de durada i l'escriptura de constitució s'hagués presentat 
en el Registre Mercantil amb posterioritat al tancament. Resolució de 19 
d'octubre. 

 
BOE núm. 291 
4 de novembre 

 
 La DGSJFP confirma la decisió del registrador de suspendre la inscripció 

amb eficàcia retroactiva de la reelecció de l'administrador el càrrec del 
qual havia caducat. Fins i tot l'anomenada reelecció, encara que suposi 
de fet una continuïtat en el càrrec, implica un previ cessament i no suposa 
prorrogar sinó nomenar de nou, amb observança dels mateixos requisits 
que qualsevol altre nomenament, per la qual cosa  únicament pot constar 
com a data de la reelecció la de l'acord adoptat per la junta general que 
decideix aquest nou nomenament de l'administrador amb càrrec caducat, 
tot això amb independència de l'eficàcia que, en l'àmbit no emparat per la 
publicitat registral, es pugui derivar de l'acord també adoptat per la 
mateixa junta general de convalidació i aprovació de tots els actes que 
hagi efectuat l'administrador des de la data de caducitat del seu càrrec 
fins a aquest moment. Resolució de 14 d’octubre. 
 

 
BOE núm. 288 
31 d’octubre 

 Resol la DGSJFP que no es pot inscriure una escriptura d'elevació a 
públic d'acords socials de fusió de dues societats si el patrimoni aportat 
per les societats que s'extingeixen no és igual, almenys, al capital de la 
nova societat o a l'import de l'augment del capital de la societat absorbent 
(principi de realitat del capital social) i sense perjudici que la necessitat de 
l'informe de l'expert quedi dispensada quan cap de les societats que 

BOE núm. 280 
23 d’octubre 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-343
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17080
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16478
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13549
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13549
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13325
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participin en la fusió sigui anònima o en certs supòsits de fusions 
«simplificades». Així mateix, l’escriptura hauria de recollir la data de 
comunicació de l'acord de fusió als creditors, sense que sigui suficient la 
afirmació que tal acord va ser comunicat als creditors individualment i que 
ha transcorregut el termini d'un mes sense que hi hagi hagut oposició per 
cap d'ells. Resolució de 9 d’octubre. 
 

 Insisteix la DGSJFP que el nomenament dels administradors assorteix els 
seus efectes des del moment de l'acceptació, ja que la seva inscripció en 
el Registre Mercantil apareix configurada com a obligatòria però no té 
caràcter constitutiu i que, per tant, l'incompliment de l'obligació d'inscriure 
no determina per si sol la invalidesa o ineficàcia d’allò realitzat per 
l'administrador abans de produir-se la inscripció. Resolució d'1 d'octubre. 
 

 
BOE núm. 280 
23 d’octubre 

  

CNMV, Banc d’Espanya i CNMC    
 
Circular 5/2020, de 25 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de 
pagament i a entitats de diners electrònics, sobre normes d'informació 
financera pública i reservada, i models d'estats financers, i que modifica la 
Circular 6/2001, de 29 d'octubre, sobre titulars d'establiments de canvi de 
moneda, i 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. 
 

 
BOE núm. 317 
4 de desembre 

  
 
Circular 8/2020, de 2 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència, per la qual s'estableixen els valors unitaris de referència 
d'inversió i d'operació i manteniment per al període regulador 2021-2026 i els 
requisits mínims per a les auditories sobre inversions i costos en 
instal·lacions de transport de gas natural i plantes de gas natural liquat. 

 
BOE núm. 327 

16 de desembre 

 
Els arts. 24 i 28 i l’annex II fan referència a les anomenades auditories de costos i d’inversions i a 
l’informe, d’assegurament raonable, que ha d’emetre un auditor de comptes o societat d’auditoria. 
 
  

Fiscal         
 
Reial decret 1178/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el 
Reglament de l'Impost de societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 
de juliol. 

 
BOE núm. 340 

30 de desembre 

 
L’objectiu de les modificacions introduïdes és adequar el reglament de l’impost a la Circular 4/2017, 
de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, pel que fa a la deduïbilitat de les dotacions per a la 
cobertura del risc de crèdit i precisar la regulació de la informació país per país que han de 
subministrar els grups d'empreses multinacionals. 
 
  
 
Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen, per 
a l'any 2021, 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. 317 
4 de desembre 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12834
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15602
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16260
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16260
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15599
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Altres        
 
Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del 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 de la 
COVID-19. 
 

 
DOGC núm. 8303 
24 de desembre 

Aquest decret llei estableix, de manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, que els 
òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es 
puguin reunir i puguin adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, 
així com adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho estableixin. 
 
 
 
Resolució JUS/3362/2020, de 18 de desembre, per la qual s'aproven els 
criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i 
associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2021. 
 

 
DOGC núm. 8302 
23 de desembre 

  
 
Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla general de 
comptabilitat dels fons mancats de personalitat jurídica a què es refereix 
l'article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària a 
aquells fons que realitzin operacions de cobertura de riscos per compte de 
l'Estat. 
 

 
BOE núm. 324 

12 de desembre 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889713&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889606&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16025

