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AUDITORIA  

  

  

 

 

Novetats en la tramitació de la proposta de Reglament 
sobre resiliència operativa digital per al sector financer 
(DORA) 
  
S’ha aprovat l’opinió de JURI a la proposta de Directiva. Segons aquesta opinió, el 
text relatiu a la modificació de la Directiva d’auditoria s’ha de canviar, perquè  
reflecteixi correctament les obligacions de l’auditor. Assenyala la dificultat a l’hora 
de tramitar aquest projecte, ja que el reglament que desenvolupa la Directiva i al 
qual fa referència 

  
  

 

 

Novetats sobre les propostes de reforma Directiva sobre 
informació no financera (ara Directiva sobre informació en 
matèria de sostenibilitat) 
  
Un cop s’ha acabat el termini de consultes de la Comissió, s’han donat a conèixer 
diverses cartes de comentari que inclouen la d’Accountancy Europe i d’altres 143 
entitats, la gran majoria organitzacions empresarials. 

  
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693586_EN.html
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/feedback-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-proposal/
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


Tancat el termini de comentaris a la consulta del 
Departament d’Empresa, energia i estratègia industrial 
(BEIS) d’UK. 
  
El termini per remetre comentaris es va tancar el 8 de juliol passat, i s’està en 
espera que es publiquin els resultats d’aquesta consulta a la qual han respost 
nombroses organitzacions, entre les quals Accountancy Europe. 

  
  

 

 
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

 

 Informe del CEAOB sobre investigacions i sancions dutes a terme per les 
autoritats nacionals el 2020 (enllaç). 

 Fullet sobre la utilització de la NIEA 3000 (Revisada). Guia d’IAASB per a la 
utilització de la NIEA 3000 (Revisada) en encàrrecs sobre Informació en 
matèria de sostenibilitat. 

 Informe sobre l’assegurament sobre informació en matèria de sostenibilitat 
d’IFAC i CIMA. 

 Guies d’aplicació de les noves normes de gestió de la qualitat de l’IAASB. 

 The CAQ (centre per a la qualitat de l’Auditoria) El valor de l’auditoria (enllaç) 
que destaca els beneficis d’una auditoria independent. 

  

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA 
  

  

 

 

Normes d’Informació en matèria de sostenibilitat 
  
Es continuen emetent nombrosos comunicats dels organismes internacionals a 
favor d’utilitzar les normes de la Fundació IFRS. 

• Comunicat d’IFAC sobre IOSCO i les Normes Internacionals d’informació en 
matèria de sostenibilitat. 

• Comunicat d’IOSCO que declara la seva visió i expectatives sobre el treball 
de la Fundació IFRS pel que fa a l’emissió d’unes normes globals orientades 
a l’inversor que millorin la coherència, comparabilitat i fiabilitat de la 
informació en matèria de sostenibilitat. 

• IASB explica com conjugar normes nacionals i internacionals sobre ESG. 
• EFRAG Consulta sobre el procés d’emissió de normes sobre sostenibilitat. 

  
  

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Response-to-UK-Government-BEIS-Departments-consultation-on-restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ceaob-enforcement-questionnaire-report-2021_en.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/using-isae-3000-revised-sustainability-assurance-engagements
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/new-study-reveals-lack-standardization-sustainability-assurance
https://www.iaasb.org/news-events/2021-06/new-quality-management-implementation-guides-now-available
https://www.thecaq.org/value-of-the-audit-a-brief-history-and-the-path-forward/
https://www.thecaq.org/value-of-the-audit-a-brief-history-and-the-path-forward/
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/ifac-supports-iosco-s-vision-global-baseline-investor-focused-sustainability-standards
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS608.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/06/is-there-a-path-to-global-sustainability-standards/
https://www.efrag.org/News/Project-503/EFRAG-public-consultation-Due-Process-Procedures-on-EU-Sustainability-Reporting-Standard-Setting


Reglament delegat que especifica el contingut i la 
presentació de la informació que han de revelar les entitats 
que hi estiguin obligades pels articles 19 a o 29 a de la 
Directiva comptable (directiva 2013/34) 
  
Aquest acte adoptat per la Comissió Europea el 6 de juliol no entra en vigor fins 
que es publiqui en el DOUE, i s’acompanya d’un document de preguntes i 
respostes que proporciona orientació sobre el seu contingut i aplicació. 

  
  

 

 
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

 

 Taxonomy Compass eina per visualitzar el funcionament del reglament de 
la taxonomia UE i en la qual s’accedeix a una matriu que mostra les activitats 
econòmiques per objectiu mediambiental. També es pot verificar si una 
activitat es considera rellevant i el criteri que li és aplicable. 

 Reglament (UE) 2021/1080 de la Comissió de 28 de juny de 2021 que 
modifica el Reglament (CE) núm. 1126/2008, pel qual s’adopten 
determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb  
el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel 
que fa a les Normes Internacionals de Comptabilitat 16, 37 i 41 i a les 
Normes Internacionals d’Informació Financera 1, 3 i 9 (Text pertinent a 
efectes de l’EEE). 

  

 

ALTRES TEMES 
  

  

 

 

Nova estratègia de la UE en matèria de finances sostenibles i norma sobre 
un bo verd europeu (enllaç) 
  
La estratègia consta de sis sèries de mesures: 

• Ampliar l’actual caixa d’eines de finançament sostenible per facilitar 
l’accés al finançament de transició. 

• Millorar la inclusió de les petites i mitjanes empreses (pimes) i dels 
consumidors, proporcionant-los les eines i els incentius adequats per 
accedir al finançament de transició. 

• Augmentar la resiliència del sistema econòmic i financer davant dels 
riscos de sostenibilitat. 

• Augmentar la contribució del sector financer a la sostenibilitat. 
• Garantir la integritat del sistema financer de la UE i supervisar-ne la 

transició ordenada vers la sostenibilitat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)4987&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3405


• Accountancy Europe ha comentat aquesta nova estratègia, així com les 
propostes que l’acompanyen en la seva web. 

  

ESMA publica una declaració sobre la informació en el fullet i protecció 
de l’inversor pel que fa a les SPACs (enllaç) El document es publica en 
resposta a la dificultat i diversitat de les transaccions de les empreses amb un 
propòsit especial d’adquisició, i indica que ESMA espera que compleixin amb 
els requeriments d’informació que s’inclouen en el reglament del fullet per tal 
de millorar-ne la comparabilitat i comprensió. A més, ha d’ajudar a les 
autoritats supervisores a adoptar un enfocament coordinat en la supervisió, a 
les empreses a complir amb les exigències i als inversors. 

  
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

Butlletí mensual digital elaborat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España 

www.icjce.es 
   

 

  
  
  
  

 Sol·licitar baixa 

  
  
  
  

Aquest missatge de correu electrònic i els documents adjunts s’adrecen EXCLUSIVAMENT als destinataris que 
s’especifiquen. La informació que conté pot ser CONFIDENCIAL i/o estar LEGALMENT PROTEGIDA, i no reflecteix 

necessàriament l'opinió de l’ICJCE. Si vostè rep aquest missatge per ERROR, si us plau, comuniqui-ho immediatament 
al remitent i ELIMINI’L, ja que vostè NO ESTÀ AUTORITZAT a l'ús, revelació, distribució, impressió o còpia de tota o 

alguna part de la informació que conté. Gràcies. 

   

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-disclosure-and-investor-protection-guidance-spacs
https://www.icjce.es/
mailto:comunicacion@icjce.es

