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Actualitat normativa 2n. trimestre  2022  
  

Auditoria        
 

Criteris d’interpretació emesos pel grup tècnic d’independència de l’ICAC Web ICAC 

 

Aquest document, publicat per l’ICAC el 13 de maig, inclou criteris per tractar de garantir l’aplicació 
pràctica, viable i possible del contingut de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes i 
el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 2/021, de 12 de gener, pel que fa 
als requeriments d’independència. Veure conjuntament amb la Circular G03/2022 de l’ICJCE que 
es detalla en l’apartat de Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE 
 
 
 

Resolució de 20 d’abril de 2022, de l’ICAC, per la qual es publiquen les normes 
de control de qualitat intern, "Gestió de la qualitat en les firmes d’auditoria que 
realitzen auditories d’estats financers" (NIGC1-ES), "Revisions de la qualitat 
dels encàrrecs" (NIGC2-ES), i la Norma tècnica d’auditoria "Gestió de la qualitat 
d’una auditoria d’estats financers" (NIA-ES 220 (Revisada)). 

BOE núm. 103 
30 d’abril 

 

Entrada en vigor de les normes publicades: 
▪ Els sistemes de gestió de la qualitat dels auditors de comptes hauran d'estar dissenyats i 

implementats de conformitat amb els requeriments establerts en la NIGC1- ES, l'1 de gener de 
2023. L'avaluació del sistema de gestió de la qualitat en la forma requerida en els apartats 53-
54 d'aquesta norma es realitzarà en el termini d'un any a partir d'aquesta data.  

▪ La NIGC2-ES i la NIA-ES 220 (Revisada), seran aplicables en els treballs d'auditoria de comptes 
sobre estats financers corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener 
de 2023. En tot cas, les citades normes seran aplicable als treballs d'auditoria de comptes 
contractats o encarregats a partir de l'1 de gener de 2024, independentment dels exercicis 
econòmics als quals es refereixin els estats financers objecte del treball. 
 

 
 

Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE 
Durant el segon trimestre de 2022, l’ICJCE ha publicat les circulars i guies tècniques següents: 

ES09/2022 Guia d’Actuació núm. 13R sobre encàrrecs per a l’emissió d’informes de 
procediments acordats sobre ràtios lligats a contractes de finançament i adquisició. 

G03/2022 Aspectes relacionats amb la rellevància en els requeriments d'independència de 
l'auditor de comptes a Espanya. 

ES06/2022 Guia d'Actuació núm. 52 sobre l'anàlisi de la potencial amenaça per honoraris per 
serveis aliens a l'auditoria elevats en comparació amb els d'auditoria. 

 

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

També disponible al web de l’ICJCE, a l’apartat de Publicacions i Estudis/Depyme (dins de l’àrea 

de Comunicació) el document “Resol els teus dubtes sobre l'arxiu electrònic, la compilació i 
identificació de l'arxiu compilat i la seva possible modificació posterior”. 
 

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.icac.gob.es/comunicados?created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=&page=0
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6988
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6988
https://www.icjce.es/
https://www.icjce.es/
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Mercantil        
  

Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s'aproven els nous models per 
a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes 
obligats a la seva publicació. 

BOE núm. 159 
4 de juliol 

  
  
 

Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s'aproven els models de 
presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels 
subjectes obligats a la seva publicació.  

 

BOE núm. 159 
4 de juliol 

 
 
 

De les instruccions i resolucions publicades en el segon trimestre de 2022 per la Direcció General 
de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP), destaquem: 

  

▪ Confirma la DGSJFP que no es pot inscriure el nomenament realitzat pel 
consell d'administració d'auditor voluntari per als exercicis 2020 i 2021, 
quan el Registre Mercantil ha designat auditor per a l’exercici 2020 a 
instància d’un minoritari i a més la societat té tancat el Registre Mercantil 
per no haver-se dipositat els comptes anuals dels exercicis 2018 i 2019, 
tot i que la societat al·legui que l’auditor nomenat pel Registre Mercantil 
per auditar els comptes anuals de l’exercici 2018 no s’hagi posat en 
contacte amb la societat, que alhora sol·licita l’anul·lació de la designació 
d’aquell auditor i la designació d’un nou auditor, petició que recorda la 
DGSJFP ha de seguir el seu propi procediment, diferent del recurs que es 
resol. Resolució de 14 de juny. 

BOE núm. 162 
de 7 de juliol 

  
▪ Reitera la DGSJFP que no es pot inscriure el nomenament realitzat per 

consell d'administració d'auditor voluntari per a l’exercici 2021, quan la 
societat té tancat el Registre Mercantil per no haver-se dipositat els 
comptes anuals del exercicis 2019 i 2020, encara que el retard estigui 
motivat per no disposar-se encara dels informes d'auditoria que han 
d’emetre els auditors nomenats a instàncies d'un minoritari, ja que aquest 
supòsit no es troba entre les excepcions al tancament registral. Resolució 
de 7 de juny. 

BOE núm. 155 
29 de juny 

  

▪ Reitera la DGSJPF que no pot admetre's a dipòsit els comptes anuals 
d'una societat si del certificat de l'acord de junta que les aprova no es 
dedueix el compliment dels requisits establerts en els articles 97 –
Contingut de l'acta– i 112 –Contingut de la certificació– del Reglament del 
Registre Mercantil. Resolució de 6 d’abril.   

BOE núm. 98 
 25 d’abril  

  

▪ Confirma la DGSJFP que havent-hi en la fulla registral de la societat una 
nota marginal de tancament provocat per la revocació del número 
d'identificació fiscal (disposició addicional sisena de la Llei 58/2003, de 17 
desembre, general tributària), no és possible practicar el dipòsit de 
comptes sol·licitat, en tant no es cancel·li aquella nota, no sent aplicable 
l'excepció prevista en l'article 96 del Reglament del Registre Mercantil. 
Resolució de 5 d'abril.  

BOE núm. 98 
 25 d’abril 

  

 
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10975
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10975
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11278
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10786
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10786
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6660
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6657
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Base de dades      
  

Finalment, informar-vos que durant aquest segon trimestre s’ha llançat la base de dades de 
consultes, d’accés restringit a col·legiats i col·laboradors, que conté consultes tècniques sobre 
auditoria i comptabilitat, qüestions de caràcter mercantil i sobre altres actuacions professionals. 

  

 

https://www.auditorscensors.com/ca/espai-tecnic
https://www.auditorscensors.com/ca/espai-tecnic

