
Segueix-nos a:   

 

Segueix-nos a: 
      

  

  

 

 

 

 

Actualitat normativa 1r. trimestre  2021  
  

Auditoria   
 

Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes. 

 

BOE núm. 26 
30 de gener 

 

El Reial decret, amb determinades excepcions (veure disposició final segona del Reial decret), va 
entrar en vigor el 31 de gener, precisant la disposició transitòria sisena del Reglament que allò que 
s'estableix en el capítol I del títol I i en els capítols II i VI del títol II, que modifiqui el règim anterior, 
serà aplicable per als treballs d'auditoria de comptes anuals i altres estats financers o documents 
comptables corresponents a exercicis econòmics que es tanquin amb posterioritat a l’entrada en 
vigor del Reial decret. 
 

  
 

Resolució de 9 de febrer de 2021 de l’ICAC, per la qual es publica la Norma 
Tècnica d'Auditoria sobre l'actuació de l'auditor en relació amb els estats 
financers presentats en el Format Electrònic Únic Europeu (FEUE), i la 
modificació de la NIA-ES 700 (revisada) “Formació de l'opinió i emissió de 
l'informe d'auditoria sobre els estats financers”. 

 

Web ICAC 

 

Considerant el comunicat publicat per l’ICAC el 12 de febrer, en relació amb l’ajornament adoptat 
per Espanya en l’aplicació dels requeriments de presentació dels estats financers conforme al 
format FEUE, aquesta resolució és d'aplicació per als informes d'auditoria dels comptes anuals 
dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat regulat situat o que opera en un Estat 
membre de la Unió Europea, d'exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2020, que s'hagin 
presentat de manera voluntària conforme al format FEUE, i amb caràcter general serà d’aplicació 
obligatòria per als informes d'auditoria que s'emetin sobre els comptes anuals d'exercicis iniciats 
a partir de l'1 de gener de 2021.  
 

  
 

Resolució de 30 de desembre de 2020 de l’IGAE per la qual s’aprova la “Norma 
Tècnica de relació amb auditors en l'àmbit del sector públic”. 

 

Web IGAE 

 

Aquesta norma tècnica, que deroga la Norma tècnica de l’IGAE sobre col·laboració amb auditors 
privats en la realització d'auditories públiques, d'11 d'abril de 2007, és d’aplicació per a les 
auditories realitzades durant l'exercici 2021 i, en cas de ser auditories de comptes, sobre els 
comptes anuals tancats a partir del 31 desembre de 2020. 
 

 
  

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/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1351
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1351
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20relacion%20con%20auditores.pdf.xsig.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20relacion%20con%20auditores.pdf.xsig.pdf
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Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE 
Durant el primer trimestre de 2021, l’ICJCE ha publicat les circulars i guies tècniques següents: 
 

G 02/2021 Requisits d’independència de l’auditor a Espanya. 
ES 07/2021   Models il·lustratius de confirmació d'independència. 
ES 06/2021   Informe de procediments acordats sobre el càlcul del Valor afegit brut a l'efecte de 

la certificació de la condició de consumidor electrointensiu. 
ES 05/2021   Nova edició dels qüestionaris de revisió dels comptes anuals normals, abreujats i 

consolidats. 
ES 04/2021   Actualització dels exemples d'informes emesos per un auditor independent, 

adaptats a les NIA-ES Revisades. 
ES 03/2021   Revisió de la Guia d'Actuació 51 sobre l'actuació de l'auditor en relació amb els 

estats financers presentats en el Format Electrònic Únic Europeu (FEUE). 
ES 02/2021  Actualització dels models de carta d’encàrrec, d'informe i de carta de manifestacions 

sobre encàrrecs per a l'emissió d'informes de procediments acordats sobre les 
declaracions d'envasos a Ecoembes. 

 

Les circulars estan disponibles al web de l’ICJCE, 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 febrer 
en relació amb la consulta publicada per l’ICAC sobre el tractament comptable de les reduccions 
de rendes acordades en un contracte d'arrendament operatiu de local de negoci per causa de les 
mesures extraordinàries adoptades pel Govern per a fer front a l'efecte de la crisi sanitària de la 
COVID-19. 
 

  

Comptabilitat   
 

Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla general de 
comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla 
general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 
1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de comptes 
anuals consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i 
les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins 
lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre. 

 

BOE núm. 26 
30 de gener 

 

Sense perjudici d’allò que estableixen les disposicions transitòries, el Reial decret va entrar en 
vigor el 31 de gener, sent d’aplicació per als exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2021. 

  
 

Resolució de 10 de febrer de 2021, de l'ICAC, per la qual es dicten normes de 
registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement 
d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis. 

 

BOE núm. 38 
13 de febrer 

 

La Resolució va entrar en vigor el 14 de febrer, sent d’aplicació als comptes anuals dels exercicis 
iniciats a partir de l'1 de gener de 2021. 
 
 

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

Reglament (UE) 2021/25 
 

 

Normes: NIC 39 i NIIF 4, 7, 9 i 16 
 

DOUE núm. 11 
14 de gener 

   

  

http://www.icjce.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1350
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-2155
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80014
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Mercantil   
 

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a 
la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.  

 

BOE núm. 62 
13 de març  

 

Entre d’altres mesures, modifica l’art. 6 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, per ampliar fins a 31 
de desembre de 2021 l'exempció del deure del deutor que es trobi en estat d'insolvència de 
sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari 
que presentin els creditors; aclarint també que el termini de dos mesos del qual disposa el deutor 
per a sol·licitar la declaració de concurs voluntari s’ha de computar a partir de la data de finalització 
del termini de suspensió del citat deure. 
  
 

Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures 
socials en defensa de l'ocupació. 

 

BOE  núm. 23 
27 de gener 

 

Entre altres mesures: 
▪ Possibilita l'ampliació fins al 31 de maig de la vigència dels ERTO vinculats a la COVID-19, 

regulats en els Reial decret llei 8/2020 i 30/2020 i estén la regulació d'aquest últim als ERTO 
basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció vinculades a la 
COVID-19 iniciats a partir del 27 de gener, i fins al 31 de maig de 2021, inclosa la limitació en 
el repartiment de dividends.  

▪ Modifica l’art. 4 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, per a permetre 
excepcionalment durant l'any 2021, encara que no estigués previst en els estatuts, i sota 
determinades condicions:  

▪ La celebració per videoconferència o per conferència telefònica múltiple de les sessions 
dels òrgans d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, i del 
consell rector de les societats cooperatives.  

▪ L’adopció d’acords pels òrgans d'administració de les associacions, de les societats civils 
i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les 
fundacions mitjançant votació per escrit i sense sessió. 

 

  
 

De les instruccions i resolucions publicades en el primer trimestre de 2021 per la Direcció General 
de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP), destaquem: 

 

▪ Confirma la DGSJFP que no es pot inscriure el cessament d'un 
administrador quan la societat té tancat el Registre Mercantil a 
conseqüència de la baixa provisional de la societat en l'Índex d'Entitats de 
l’AEAT o de la revocació del seu número d'identificació fiscal, inscripció 
que sí és possible quan el tancament registral es produeix per la falta de 
dipòsit dels comptes anuals. Resolució de 10 de febrer.  

 

BOE núm. 48 
25 de febrer 

  

  

Banc d’Espanya i DGSFP  
 

 

Circular 1/2021, de 28 de gener, del Banc d'Espanya, per la qual es 
modifiquen la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació 
de Riscos, i la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors 
de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i 
responsabilitat en la concessió de préstecs. 

 

BOE núm. 26 
30 de gener 

  

  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2950
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1352
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Resolució de 7 de gener de 2021, 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 2021. 

 

BOE núm.11 
13 de gener 

  

  
 

Resolució de 7 de gener de 2021, 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 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 2021.  

 

BOE núm.11 
13 de gener 

  

  

Fiscal  
 

 

Reial decret llei 4/2021, de 9 de març, pel qual es modifiquen la Llei 27/2014, 
de 27 de novembre, de l'Impost de societats, i el text refós de la Llei de 
l'impost sobre la renda de no residents, aprovat mitjançant Reial decret 
legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides. 

 

BOE núm. 59 
10 de març 

  

  

 

Resolució de 19 de gener de 2021, 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 2021. 

 

BOE núm. 27 
1 de febrer 

  

  
 

Resolució VEH/435/2021, de 10 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 2021. 

 

DOGC núm. 
8437 

22 de febrer 
  

  
  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-512
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-512
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-513
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-513
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3697
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1379
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893826
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893826

