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Actualitat normativa 3er. trimestre  2022 
 

Auditoria         
  

Instruccions per a l’elaboració i presentació dels models M02-M03 Web ICAC   
Recordar que el període de presentació és de l‘1 al 31 d’octubre, ambos inclosos  i que estan 
obligats a presentar-los les societats d’auditoria i els auditors de comptes que estiguin donats 
d’alta com a exercents individuals.  
 
 
  

Resolució de 29 de juliol de 2022, de l'ICAC per la qual s'aproven els 
models de sol·licitud d'expedició de certificats a instàncies de part, i 
d'inscripció i anotacions en el ROAC 

Web ICAC   
 

 
 
 

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

ES09/2022 Actualització de la Guia d'actuació 13R sobre encàrrecs per a l'emissió 
d'informes de procediments acordats sobre ratis lligats a contractes de 
finançament i d'adquisició. 

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

 
 

Base de dades de consultes tècniques 
En l’àrea tècnic del web de l’ICJCE teniu disponible la base de dades de consultes que conté 
consultes tècniques sobre auditoria i comptabilitat, qüestions de caràcter mercantil i sobre 
altres actuacions professionals. 
 

 

Comptabilitat    
 

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

Reglament (UE) Data Norma DOUE núm. 

2022/1491 8 de setembre  NIIF 17 234 – 9 de setembre 
2022/1392 11 d’agost NIC 12 211 – 12 d’agost 

    

 
 

  

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.icac.gob.es/comunicados?created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=&page=0
https://www.icjce.es/
https://www.icjce.es/consultas
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81331
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81230
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Mercantil           
 

Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses. 
 

BOE núm. 234 
29 de setembre 

 

Entre altres mesures, aquesta llei modifica la  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, ampliant el contingut de la informació sobre 
pagaments a proveïdors a incloure en la memòria dels comptes anuals no abreujats. També 
determina que aquelles empreses que no pugin presentar compte de pèrdues i guanys 
abreujat que optin a determinades subvencions hauran d’acreditar el compliment del terminis 
legals màxims de pagament a proveïdors mitjançat una certificació emesa per un auditor 
inscrit en el ROAC. 
 

 
  

Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei 
Concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per 
a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració 
preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a 
augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència 
i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats 
aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i 
insolvència). 

BOE núm. 214 
6 de setembre   

 

De les novetats introduïdes per  aquesta reforma volem destacar-ne el fet que es redueixen 
les dues institucions preconcursals fins ara existents, els acords de refinançament i acords 
extrajudicials de pagament, a una sola, els plans de reestructuració, introduint la nova figura 
de l’expert en reestructuració  (incloent-hi les regles de nomenament, funcions, deures i règim 
de responsabilitat), la designació de qual serà obligatòria en determinats supòsits. 
 

 
 

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

▪ Confirma la DGSJFP que no es pot rebutjar el dipòsit d'uns comptes 
anuals acompanyats d'un informe d'auditoria amb opinió denegada 
per limitacions a l'abast, atès que en cap cas aquestes limitacions 
(no es valora si són imposades per la societat o per les 
circumstàncies) han impedit a l'auditor dur a terme la seva tasca 
d'auditoria i emetre el preceptiu informe. Resolució de 28 de juliol. 

BOE núm. 190 
9 d'agost 

  
▪ La DGSJFP confirma, en un supòsit concret, que el fet que la data 

de l'informe d'auditoria del balanç que serveix de base a una 
operació d'ampliació de capital amb càrrec a reserves sigui posterior 
a la de la Junta que aprova l'operació, no impedeix la inscripció de 
l'ampliació de capital en el Registre Mercantil; argumentant-ho en 
base a «la conveniència de salvar la validesa de les actuacions i 
evitar costos i dilacions considerables, en la mesura en què això 
sigui possible jurídicament i no resulti perjudici per a cap dels 
interessats». Resolució de 6 de juliol. 

BOE núm. 1831 
d’agost 

  

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13439
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12869
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▪ Confirma la DGSJFP que una vegada sol·licitat per la minoria 
requerida l'aixecament d'acta notarial de la junta general, no es pot 
admetre el dipòsit dels comptes anuals aprovats si no s'aporta la 
corresponent acta notarial, segons el que disposa l’art. 203 del 
TRLSC. Resolució de 4 de juliol. 

BOE núm. 183 
1 d’agost 

  
▪ Reitera la DGSJFP que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes 

anuals si no venen acompanyats de l'informe d'auditoria sol·licitat 
per un minoritari, encara que l'expedient de designació d'auditor es 
trobi tancat per manca d'acceptació de tres auditors successivament 
designats, com estableix la Disposició final 1a de l’RLAC. El 
tancament de l'expedient no impedeix que es produeixin els efectes 
legalment previstos per a un supòsit d'auditoria obligatòria, sense 
perjudici que el minoritari que va instar el nomenament d'auditor 
pugui desistir del procediment o que la societat sol·liciti la reobertura 
de l'expedient i el registrador entengui la seva procedència i nomeni 
un nou auditor. Resolució de 22 de juny. 

BOE núm. 178 
26 de juliol 

  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12865
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12447

