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AUDITORIA 

  

  
 

Projecte de reforma de la normativa d’auditoria 
  

Ha finalitzat el termini de presentació de comentaris a la consulta sobre 
millora de la informació corporativa, auditoria i supervisió. La Comissió 
Europea ha rebut 219 respostes, la majoria d’organitzacions empresarials i 
empreses. S’espera que a final d’any la Comissió publiqui propostes que 
considerin les respostes a aquesta consulta. Pots trobar la resposta 
d’Accountany Europe en l’enllaç següent. 

  
  

 

Novetats sobre les Propostes Normatives de la Comissió 
sobre millora de la resiliència als ciberatacs. Proposta de 
directiva COM (2020) 596 (enllaç) i proposta de 
reglament (COM (2020) 595) (enllaç). DORA 
  

En aquest dossier no hi ha novetats significatives. S’ha tingut accés a un 
document que resum les posicions del Parlament i el Consell pel que fa a la 
proposta de directiva en què s’aprecien les posicions que, pel que fa a l’àmbit 
d’aplicació o no als auditors, difereixen significativament. 

  
  

 

Paquet de mesures sobre unió bancària 
  

Continua oberta la possibilitat de remetre comentaris a la Comissió Europea 
sobre aquest paquet de mesures que inclou la creació, sota el paraigua de 
l’ESMA (Autoritat Europea de Mercats i Valors), d’una plataforma que 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Informacion-corporativa-mejora-de-su-calidad-y-cumplimiento_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Informacion-corporativa-mejora-de-su-calidad-y-cumplimiento_es
https://www.accountancyeurope.eu/audit/stronger-corporate-reporting-in-europe-solutions-by-the-accountancy-profession/
https://www.accountancyeurope.eu/audit/stronger-corporate-reporting-in-europe-solutions-by-the-accountancy-profession/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)596&lang=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5390-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Financial-transparency-single-EU-access-point-for-company-information_en
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


reuneixi tota la informació sobre activitats i productes que les entitats estan 
obligades a presentar. Inclou la proposta  que, a partir de 2026, sigui 
accessible la informació sobre el registre d’auditors, les sancions imposades 
per les autoritats competents i els informes de transparència de les firmes 
d’auditoria. El dossier s’ha traslladat a la Comissió d’Afers Econòmics ECON 
i al Consell, el grup de treball de serveis financers i unió bancària del qual dura 
a terme els treballs d’anàlisi. 

  
  

 

Auditoria d’entitats menys complexes (enllaç) 
  

Un cop finalitzat el termini de presentació de comentaris a la proposta de 
l’IAASB de norma, s’obre el període d’anàlisi de l’IAASB de les respostes 
rebudes que inclouen, entre d’altres, la de l’Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España, IOSCO; CEAOB i IFIAR. 

  
  

 

Novetats en altres països  
  

Portugal 
Canvis en la supervisió d’entitats d’interès públic (canvia la definició per 
concentrar-se en les de risc alt), així com qüestions relatives al registre 
d’auditors i sancions (enllaç a una notícia) (enllaç a la CMVM). 
  

Països Baixos 

• Agenda AFM 2022: Ampliació de la supervisió de les firmes 
d’auditoria (enllaç). 

• Informar sobre el frau en l’informe d’auditoria integral en els fons 
cotitzats (enllaç). 

  
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

▪ IESBA Part 2 Ètica en un entorn digital  (enllaç). 

▪ IESBA Q&A sobre les disposicions relacionades amb els 
honoraris (enllaç).  

▪ Aprovada al desembre la NIA 600 (Revisada) (enllaç). S’espera la 
propera aprovació pel PIOB. 

▪ IFAC Modificacions de concordança a normes no NIA per les normes 
de qualitat (enllaç). 

  

INFORMACIÓ CORPORATIVA 

https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities
https://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/comments/CommentletterICJCE_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/comments/CommentletterICJCE_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/comments/IOSCOcommentonISAforLCE.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/comments/CEAOBLCELetter-24January2022.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/comments/IFIARLetteronIAASBEDProposedISAforLCE-28January2022revised.pdf
https://www.brytfmonline.com/the-new-securities-law-will-enter-into-force-at-the-end-of-january-thats-whats-changing-the-markets/
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211229t.aspx?v=
http://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/januari/afm-agenda-2022-uitbreiding-toezicht-op-accountantsorganisaties/
http://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/januari/afm-agenda-2022-uitbreiding-toezicht-op-accountantsorganisaties/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/januari/rapporteren-over-fraude-in-de-uitgebreide-controleverklaringen-bij-beursfondsen/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/januari/rapporteren-over-fraude-in-de-uitgebreide-controleverklaringen-bij-beursfondsen/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/publications/technology-double-edged-sword-both-opportunities-and-challenges-accountancy-profession-paper-2?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=a29c79f792-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_20_04_02&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-a29c79f792-80669452
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/publications/technology-double-edged-sword-both-opportunities-and-challenges-accountancy-profession-paper-2?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=a29c79f792-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_20_04_02&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-a29c79f792-80669452
https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-staff-qa-revised-fee-related-provisions-code?utm_source=Main%20List%20New&utm_campaign=9448301501-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_31_05_21&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-9448301501-80669452#_blank
https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-staff-qa-revised-fee-related-provisions-code?utm_source=Main%20List%20New&utm_campaign=9448301501-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_31_05_21&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-9448301501-80669452#_blank
https://www.iaasb.org/meetings/iaasb-quarterly-board-meeting-december-6-14-2021
https://www.iaasb.org/meetings/iaasb-quarterly-board-meeting-december-6-14-2021
https://www.iaasb.org/news-events/2022-01/iaasb-releases-conforming-and-consequential-amendments-aligning-existing-iaasb-standards-new-revised#_blank


  

  
 

  
  

Novetats en la tramitació de la Proposta de Directiva sobre divulgació 
d’informació en matèria de sostenibilitat COM (2021)189  
   

Continua la tramitació d’aquest dossier en la Comissió d’Afers Jurídics del 
Parlament Europeu, en la qual es discuteixen les esmenes transaccionals. Pel 
que fa al Consell, ja s’ha assolit una posició que ha de ser la base per a la 
negociació al llarg dels diàlegs a tres. En la proposta del Consell destaca la 
separació entre auditors que volen prestar aquests serveis i els que només 
volen dur a terme auditoria financera. Pel que fa al Parlament, les discussions 
són més detallades, s’han presentat més de 600 esmenes al text que 
inclouen mesures molt oposades a la proposta de la Comissió. Davant 
d’aquestes discussions, Accountancy Europe ha creat un fòrum de treball de 
membres per coordinar les accions de la professió. 

  
  

Publicats els documents per a l’aplicació correcta dels reglaments delegats 
de taxonomia. Es tracta de l’anunciat material d’aplicació en resposta a les 
consultes plantejades per diverses organitzacions, que inclou: 
  

Frequently asked questions Updated January  2022. 
 

Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of 
the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act on the 
reporting of eligible economic activities and assets (part 2). 
 

En aquest àmbit també s’ha publicat: 
 

Proposta de Reglament Delegat complementari a l’RD sobre el clima, relatiu 
a l’energia nuclear i el gas. 
 

Primers esborranys de treball de l’EFRAG de normes d’informació en 
matèria de sostenibilitat. L’ICJCE ha incorporat Marc Miralles dins del grup 
d’experts que ha d’analitzar a AcE aquestes propostes. Aquí pots trobar 
informació sobre aquest projecte. 

  
  

ALTRES TEMES 

  

  
 

Proposta sobre diligència deguda empresarial sostenible  
 
La Comissió (DG Justícia i consumidors) ha publicat, finalment, la 
proposta de directiva per abordar el tema de la lluita pel canvi climàtic i 
el respecte als drets humans en la pròpia entitat, les subsidiàries i la 
cadena de subministrament, així com la responsabilitat pel seu 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainability-reporting-standards-interim-draft?AspxAutoDetectCookieSupport=1


incompliment. La proposta inclou obligacions per a grans empreses de 
més de 500 treballadors i 150 milions d’euros de facturació o de més de 
250 treballadors, i una facturació de més de 40 milions d’euros generats 
en uns sectors específics (tèxtil, agricultura i extracció de minerals en un 
ampli sentit). També es proposa que s’apliqui a entitats de tercers països. 
No és aplicable a les PIME, però s’estima que es veuran afectades per les 
necessitats dels seus clients i proveïdors, per la qual cosa la proposta 
inclou obligacions d’ajudar les PIME en el procés d’adequar les seves 
pràctiques als requeriments de la directiva. La informació que ha 
d’aportar l’entitat subjecta l’ha de verificar un verificador independent. 
  

AcE dona la benvinguda a aquesta proposta, tot i que en l’avaluació 
preliminar considera que li calen diverses millores i aclariments, en 
especial, pel que fa a les  diverses propostes en curs en què es requereix 
la participació d’un verificador extern independent (propostes de 
directives sobre divulgació d’informació en matèria de sostenibilitat i 
bons verds). 
  

També ha publicat un document Supply Chain Sustainability 
Assessment, en col·laboració amb EGIAN, que proporciona exemples de 
pràctiques relacionades amb l’assegurament de cadenes de 
subministrament de firmes professionals de  dimensió reduïda.  

  
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

▪ Adopció per part de la Comissió d’una proposta normativa sobre un 
tipus mínim impositiu per als grans grups multinacionals (enllaç). 

▪ Adopció per part de la Comissió de normativa sobre la utilització 
d’empreses pantalla per a l’elusió fiscal (enllaç). 

▪ L’EBA introdueix una base de dades central per a la lluita contra el 
blanqueig de capitals (enllaç). 

  

 
 
 

 

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’hi 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://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annex_en
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