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L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar a principis d’octubre de 2018 un 
Projecte de Reial decret en el qual es modifiquen varis aspectes de l’actual Pla General de 
Comptabilitat, aprovat pel 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 la Formulació dels Comptes Anuals consolidats aprovats pel Reial 
Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d’Adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, 
de 24 d’octubre.

L’objectiu d’aquest Projecte de Reial decret, consisteix en adaptar la regulació comptable 
espanyola a les modificacions que s’han introduït a les Normes Internacionals d’Informació 
Financera (NIIF), emeses pel Comitè de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB) i ja 
adoptades per la Unió Europea, adaptant-les als continguts de la NIIF-UE 9 d’Instruments 
Financers i a la NIIF-UE 14 de Reconeixement d’Ingressos.

Amb aquest Reial decret també es vol donar resposta a les crítiques de complexitat en l’actual 
sistema de reconeixement i classificació dels instruments financers i establir unes normes que 
tinguin en compte el model econòmic i productiu del nostre sector empresarial i la realitat de 
les empreses no financeres.

L’objecte d’aquest article és presentar els principals canvis que es produiran en la valoració i 
presentació dels instruments financers.

Entrada en vigor

Aquest Reial decret entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE), fet que encara no s’ha produït a dia d’avui, i serà d’aplicació per als exercicis que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2020.

Els comptes anuals individuals i consolidats a data 1 de gener de 2020 es presentaran amb 
informació comparativa, però l’empresa no està obligada a expressar de nou la informació 
comparativa de l’exercici anterior. Tant sols caldrà incorporar certa informació dels canvis fets 
en la memòria en la nota  «Bases de presentació dels comptes anuals».

projecte de reforma del PGC
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Normes de registre i valoració d’instruments financers

S’ha simplificat el tractament comptable dels actius i passius financers:

ACTIUS FINANCERS

Es modifiquen els criteris de valoració dels actius financers del Pla General de Comptabilitat de 
la manera següent:

Préstec i partides a cobrar

Inversions mantingudes fins al 
venciment

Inversions en el patrimoni d’empreses 
del grup, multigrup i associades

Actius financers mantinguts per a 
negociar

Altres actius financers a valor raonable 
amb canvis en el compte de PiG
Actius financers disponibles per a 
la venda

PGC 2007

A cost amortitzat

A valor raonable amb canvis en 
el compte de PiG 

Al cost

PROJECTE PGC 2020

Categoria Contingut Valoració inicial Valoració posterior

Actius financers a valor 

raonable amb canvis en 

el compte de PiG

Actius financers no inclosos 

en les altres dues categories

Valor raonable (sense 

incloure els costos de 

transacció). Els costos 

de transacció es 

reconeixen en el 

compte de resultats

Valor raonable amb 

canvis en el compte de 

resultats

Actius financers a cost 

amortitzat

Inversió amb l'objectiu de 

rebre els fluxos 

contractuals i els seus 

cobraments són només 

pagaments de principal i 

interessos

Valor raonable 

(incloent els costos de 

transacció)

Cost amortitzat (els 

interessos meritats es 

comptabilitzaran en el 

cte. de PiG, aplicant el 

mètode del tipus 

d'interès efectiu)

Actius financers a cost

Inversions en empreses del 

grup, multigrup i associades. 

Préstecs participatius. Actius 

financers híbrids. Contractes 

de comptes en participació. 

Actius financers a valor 

raonable que no es pugui 

estimar amb fiabilitat

Cost (Valor raonable de 

la contraprestació 

entregada més els 

costos de transacció)

Cost (en el cas de 

comptes en 

participació i de 

préstecs participatius el 

cost s'incrementa o 

disminueix pel benefici 

o pèrdua atribuït)
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Cal tenir en compte que desapareix la valoració d’instruments financers valorats a valor 
raonable amb canvis en el Patrimoni Net. Ara els canvis del valor raonable s’hauran de registrar 
a pèrdues i guanys, seguint la NIIF-UE 9 i el criteri de simplificació proposat a nivell 
internacional.

En cas de tenir valorats els actius financers amb canvis en el Patrimoni Net, s’haurà de 
traspassar el saldo acumulat a un compte de reserves dels Fons Propis. Amb data 1 de gener de 
2020 convindria ja fer aquest traspàs i, per la formulació dels comptes anuals tancats a 31 de 
desembre de 2020, a efectes comparatius, en aquest cas, també es recomana fer la 
reclassificació del saldo anterior.

PASSIUS FINANCERS

Es modifiquen els criteris de valoració dels passius financers del Pla General de Comptabilitat 
de la manera següent:

Dèbits i partides a pagar

Passius financers mantinguts per a
negociar

Altres passius financers a valor
raonable amb canvis en el compte de PiG

PGC 2007

A cost amortitzat

A valor raonable amb canvis en 
el compte de PiG 

PROJECTE PGC 2020

Categoria Contingut Valoració inicial Valoració posterior

Passius financers a 

valor raonable amb 

canvis en el compte de 

PiG

Passius que es mantenen per 

a negociar. Designació 

voluntària de carteres 

gestionades en base al seu 

valor raonable o per 

eliminació d'asimetries 

comptables. Instruments 

híbrids amb derivat implícit 

separable.

Valor raonable (sense 

incloure els costos de 

transacció). Els costos 

de transacció es 

reconeixen en el 

compte de resultats

Valor raonable amb 

canvis en el compte de 

resultats

Passius financers a cost 

amortitzat

Passius financers no inclosos 

en la categoria anterior

Valor raonable 

(incloent els costos de 

transacció)

Cost amortitzat

Considerem que aquests canvis simplifiquen la gestió, valoració i registre d’aquests 
instruments financers. Tot i això, cal tenir en compte que els criteris comptables no tenen 
perquè ser coincidents amb la seva consideració fiscal.
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 Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent

Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández

Raquel Frigola i Martínez
Elisabet Mullera i Llorens

Cecília  Paino i Lloberas
Enric  Paredes i Baulida
Josep Pont i Berenguer
Rosa Prats i Marimont

Joan Rebollo i Masoliver
Jordi Riera i Gil

Miquel Roura i Vizcaino
Alícia Casellas i Estévez

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel
Rosa Moreno i Guillem

Verònica Jiménez i Camarena

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
emullera@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
jpont@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jriera@aparedes.com
mroura@aparedes.com
acasellas@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
rmoreno@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostra àrea de client

des de la intranet de la nostra web aparedes.com
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