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RESUM 

  

A finals del 2018 l’ICAC va publicar un projecte per a modificar la normativa comptable 

espanyola amb la finalitat d’homogeneïtzar-la amb la normativa internacional i, d’aquesta 

manera, fer que la informació financera sigui més comparable. Està previst que aquesta 

modificació afecti als exercicis que comencin a partir del proper mes de gener de 2020. A 

continuació, detallem els canvis més significatius previstos que afecten a la NRV 9a (Norma de 

Registre i Valoració) del Pla General de Comptabilitat (PGC) referent a instruments financers. 

 

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PGC 

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va publicar, a data 2 d’octubre de 2018, 

un projecte de Reial Decret per el que es modifica la normativa comptable espanyola amb la 

finalitat d’homogeneïtzar-la amb la normativa comptable internacional.  

En particular, aquesta modificació està previst que afecti a: 

 El Pla General de Comptabilitat (PGC) aprovat per el 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 Consolidades aprovades pel 

Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre.  

 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. 

Aquest projecte incorporarà parcialment el contingut de la Norma Internacional d’Informació 

Financera (NIIF) - UE 9 “Instruments financers” i de la NIIF-UE 15 “Ingressos ordinaris procedents 

de contractes de clients”.  En aquest projecte es contempla que els canvis es produeixin en els 
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exercicis que comencin a partir de gener de 2020.  No obstant, hem d’esperar a que aquest 

projecte es converteixi en norma definitiva i es publiqui al BOE1.   

 

NORMA DE REGISTRE I VALORACIÓ 9a PGC 1514/2007 

 

Els canvis previstos més importants es produiran en la Norma de Registre i Valoració 9a 

del PGC, en concret en les categories d’Actius Financers.  

Actualment les categories d’actius financiers, són les següents: 

1. Préstecs i partides a cobrar. 

2. Inversions mantingudes fins al vencimient. 

3. Actius financers mantinguts per a negociar. 

4. Altres actius financiers a valor raonable amb canvis en el compte de PiG. 

5. Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup o associades. 

6. Actius financers disponibles per a la venda. 

Amb la reforma únicament tindrem 3 tipus d’actius, que haurien d’incloure les actuals categories 

de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Degut al període en el que s’ha estat sense Govern, sorgeixen dubtes raonables que aquesta norma entri en vigor 
finalment a partir de gener de 2020.  
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Actius financers a 
valor raonable 

amb canvis en el 
compte de 

pèrdues i guanys

3. Actius financers mantinguts per a negociar.

4. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el 
compte de PiG.

6. Actius financers disponibles per a la venda.

Actius financers a 
cost amortitzat

1. Préstecs i partides a cobrar.

2. Inversions mantingudes fins el venciment.

Actius financers a 
cost

5. Inversions en el patrimoni d'empresas del grup, multigrup o 
associades.

Qualsevol actiu financer del que no sigui possible obtenir una 
estimació fiable del seu valor raonable.



 
 Circular Núm. 24/2019 

 
 

MODIFICACIÓ PREVISTA EN LA  
NORMA DE REGISTRE I VALORACIÓ 9a  

DEL PLAN GENERAL DE COMPTABILITAT  
Gener 2020 

 
 

 

CONSULTORÍA 

 

El canvi més significatiu és la desaparició de la categoria d’actius financers disponibles per 

a la venda2 (valorats a valor raonable, però amb canvis en el Patrimoni Net), aquesta categoria 

es reclassificarà en la categoria d’actius financers a valor raonable amb canvis en el compte 

de pèrdues i guanys.  

En eliminar la categoria d’actius financers disponibles per la venda, els ajustos per canvi de 

valor acumulats en el Patrimoni Net s’hauran de reclassificar, a l’inici de l’exercici en el 

que entri en vigor la reforma (prevista per al 2020 però supeditada a la seva aprovació), a un 

compte de reserves.  En conseqüència, s’elimina el compte 133 “Ajustos per valoració en actius 

financers disponibles per a la venta” del quadre de comptes del PGC.  

 

NOTA: Emetrem una nova nota quan el projecte es converteixi en legislació aplicable, informant 

dels termes definitius del canvi normatiu i del seu impacte fiscal.  

 

Els especialistes en comptabilitat i finances de les empreses de l’àrea de Consultoria estan en 

la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA DE CONSULTORIA 

 

 

 
2 S’eliminen també les categories de préstecs i partides a cobrar i d’inversions mantingudes fins al venciment, si bé és previsible que 
la majoria dels actius classificats en ambdós grups es reclassifiquin en actius financers a cost amortitzat en la mesura en que 
l’empresa els mantingui amb l’objectiu de percebre els fluxos d’efectiu derivats de l’execució del contracte. Pel que, en principi, 
aquesta mesura no hauria de suposar un canvi, en el criteri de registre i valoració aplicable a aquests actius financers que seguiran 
valorats a cost amortitzat. 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació general sobre novetats 

o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la 

presa de decisions personals o empresarials. © 2019 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats 

 


