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RD 1/2021 de 12 de gener pel qual es modifiquen el 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 a la Formulació de 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 fins lucratius aprovades pel 
Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

En aquest article identifiquem les modificacions més rellevants que ha incorporat el Reial 
decret que detallem a continuació:

 1. Incorpora la nova definició de valor raonable de la NIIF 13 Mesurament a valor 
raonable.

 2. Adapta parcialment els criteris de classificació i valoració d'instruments financers a la 
NIIF 9 Instruments financers.

 3. Traspua a l'ordenament jurídic espanyol la comptabilitat de cobertures de la NIIF 9.

 4. Permet que els intermediaris d'existències de matèries primeres cotitzades puguin 
valorar les existències a valor raonable menys costos de venda si es redueix o elimina una 
asimetria comptable que sorgiria d'una altra manera.

 5. Amplia els requisits de desglossament d'instruments financers per adaptar-los a la 
NIIF 13 i NIIF 7 Instruments financers: Informació a revelar.

 6. Traspua a l'ordenament jurídic espanyol la NIIF 15 Ingressos de contractes amb 
clients.

 7. Incorpora les modificacions als criteris de reconeixement de les ampliacions i 
reduccions de capital de la Resolució de l' ICAC per la qual es desenvolupen els criteris 
de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb 
la regulació mercantil de les societats de capital, que ha entrat en vigor per als exercicis 
iniciats a partir de l'1 de gener de 2020.

Instruments financers

En data 12 de gener de 2021 s'ha aprovat el Reial decret 1/2021 pel que es modifica el PGC. 
Una de les novetats que incorpora aquest RD és l'article 1, que modifica el PGC amb l'objectiu 
d'introduir els canvis necessaris per adaptar la NRV 9 "Instruments financers" a la NIIF-UE 9.

Resumint, el que estableix la norma és que tots els actius financers han de valorar-se a valor 
raonable, excepte les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, i els actius 
financers que tinguin les característiques i trets econòmics d'un préstec ordinari o comú, 
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sempre i quan es gestionin amb un propòsit determinat o model de negoci. En aquest sentit, 
els acords bàsics de préstec s'inclouran a la cartera de "Cost amortitzat" si l'empresa gestiona 
aquests actius amb l'objectiu de percebre els fluxos d'efectiu derivats de l'execució del 
contracte.

Per tant, els actius financers que fins a la data es venien classificant en les categories de 
"Préstecs i partides a cobrar" i "Inversions mantingudes fins al venciment", s'han reclassificat 
a la cartera de "Cost amortitzat".

Quan el model de negoci aplicat a aquests acords bàsics de préstec consisteixi en rebre fluxos 
contractuals de l'actiu o acordar la seva venda, aquests instruments es classificaran a la cartera 
d'actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net, amb un tractament molt 
similar al que es venia aplicant als valors representatius de deute negociats inclosos en la 
categoria d”Actius disponibles per la venda".

Al mateix temps s'ha estimat pertinent incloure una categoria d”Actius financers a cost" per 
registrar les inversions en empreses del grup, multigrup i associades. També s'inclouen en 
aquesta cartera els actius financers pels quals no es pugui obtenir una estimació fiable del seu 
valor raonable.

Pel que fa als actius financers a valor raonable, s'introdueixen dues opcions de tractament 
comptable:

Valorar a "Valor raonable amb canvis a PiG" qualsevol actiu financer, excepte les 
inversions en empreses del grup, multigrup i associades, si amb l'ús d'aquesta opció 
s'elimina o es redueix significativament una incoherència en la valoració o  asimetria 
comptable que sorgiria en algun altre cas.

Possibilitat que l'empresa inclogui en la data de reconeixement inicial un instrument de 
patrimoni en la cartera de "Valor raonable amb canvis en el patrimoni net", pels quals 
s'ha mantingut un tractament similar al que es venia aplicant als "Actius financers 
disponibles per la venda".



Categories anteriors

Actius a valor raonable amb canvis en PiG 

mantinguts per negociar

Actius a valor raonable amb canvis en PiG, altres

Inversions mantingudes fins al venciment

Préstecs i partides a cobrar

Actius disponibles per a la venda

     valorats a valor raonable    

     valorats a cost

Inversions en empreses del grup, multigrup i 

associades

Actius financers

Noves categories  

Actius a valor raonable amb canvis en PiG

Actius financers a cost amortitzat

Actius financers a valor raonable amb canvis 

en el patrimoni net

 Actius financers a cost

En relació amb les "Cobertures comptables" s'ha adaptat el PGC al model internacional, 
permetent que, de forma transitòria, les empreses espanyoles puguin seguir aplicant els 
criteris vigents fins a la data.

Els passius financers s’unifiquen en dues categories úniques: Passius financers a cost 
amortitzat i Passius financers a valor raonable amb canvis a PiG.

A continuació es presenten uns quadres comparatius de la transposició de les categories 
anteriors a les noves categories establertes en aquest Reial decret:

Categories anteriors

Passius financers mantinguts per negociar

Altres passius financers a valor raonable 

amb canvis en PiG, altres

Dèbits i partides a pagar

Passius financers

Noves categories  

Passius financers a valor raonable amb canvis en PiG

 

    

Passius financers a cost amortitzat

Així mateix, per il·lustrar el quadre de decisió necessari per determinar en quina categoria cal 
que es registri un determinat instrument financer, a continuació presentem un esquema gràfic 
de les preguntes a fer-nos per tal de complir amb el que estableix la normativa al respecte i 
facilitar l’enteniment de la mateixa:
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En quina categoria s’ha d’incloure un actiu financer a l’efecte de la seva valoració?

?202 

Es tracta:

d’inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades (NECA 13a);

d’híbrids el valor raonable dels quals no es pot calcular amb 
fiabilitat i que no compleixin els requisits per registrar-se a cost 
amortitzat;

d’aportacions en comptes en participació o similars;

de préstecs participatius amb interessos de caràcter 
contingent?

Actius 
financers

a cost

Actius financers
1a cost amortitzat

No

No

Sí

Les condicions contractuals de l’actiu donen lloc, en dates 
específiques, a fluxos d’efectiu que són únicament cobraments de 
principal i interessos?

Sí

Sí

Sí L’empresa manté la inversió amb l’objectiu de percebre 
els fluxos d’efectiu derivats de l’execució del contracte?

No

Es tracta d’actius financers mantinguts per a negociar?

No

Actius financers a valor raonable
amb canvis en el compte

2de pèrdues i guanys

Actius financers a valor 
raonable amb canvis 

3a patrimoni net

El valor raonable de l’actiu es pot estimar amb fiabilitat?

Sí

No

1Amb caràcter general els crèdits per operacions comercials i no comercials s’inclouen en aquesta categoria.

2Addicionalment, en el moment de reconeixement inicial, es pot designar de forma irrevocable en aquesta categoria qualsevol actiu 
financer, excepte les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, si d’aquesta forma s’elimina o redueix significativament 
una assimetria comptable

3La norma permet, en el moment de reconeixement inicial, designar de forma irrevocable en aquesta categoria als instruments de 
patrimoni que no es mantinguin per negociar i que no s’hagin de valoras al cos.

Base normativa: NRV 9a.2, Actius financers del PGC, modificada pel Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, amb entrada en vigor per als 
exercicis que s’inicien a partir de l’1/1/2021.
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Ingressos per vendes i prestació de serveis

El reconeixement dels ingressos es realitza quan es produeix la transferència del control dels 
béns o serveis compromesos amb el client.

L’aplicació del criteri fonamental de registre dels ingressos es realitzarà mitjançant un procés 
seqüencial per etapes.

El model de reconeixement d' ingressos consta de cinc etapes:

 1. Identificar l'existència del contracte o contractes.

 2. Identificar les obligacions compromeses amb el client.

 3. Determinar el preu de la transacció.

 4. Assignar el preu de la transacció a les obligacions compromeses.

 5. Reconèixer l'ingrés quan o a mesura que es produeix la transferència de les

  obligacions compromeses.

El control d'un bé o servei (un actiu) fa referència a la capacitat per decidir plenament sobre 
l'ús d'aquest element patrimonial i obtenir substancialment tots els seus beneficis restants. El 
control inclou la capacitat d'impedir que altres entitats decideixin sobre l'ús de l'actiu i 
obtinguin els seus beneficis.

Desenvolupament de criteris per reconèixer els ingressos en un moment concret del temps o 
al llarg del temps. La Societat aplicarà un únic mètode o procediment per a mesurar el grau 
d’avanç de cada obligació, i el mateix mètode per totes les obligacions similars i amb 
circumstàncies semblants. Almenys al tancament de l’exercici la Societat actualitzarà la 
mesura del grau d’avanç. Els procediments per mesurar el grau d’avanç inclouen mètodes de 
producte i mètodes de recursos, en funció de la naturalesa del bé o servei. En el cas de les 
obligacions contractuals que es compleixen en un moment determinat, els ingressos derivats 
de la seva execució es reconeixen en aquella data. Fins que no es produeix aquesta 
circumstància, els costos incorreguts en la producció o fabricació del producte es 
comptabilitzen com a existències.

Desenvolupament del criteri de reconeixement i valoració del preu de la transacció quan 
aquesta té un component variable i no fix:

 1. L'ingrés es reconeix quan és altament probable que no es produeixi una reversió 
significativa d'ingressos.

 2. Per a llicències de propietat intel·lectual, industrial i similars, s'aplica la limitació del 
reconeixement d'ingressos al moment posterior entre l'ús o venda posterior o la 
satisfacció de l'obligació.

La norma estableix diferents casos particulars a considerar que requereixen de criteris 
particulars:
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 Costos incrementals de l’obtenció del contracte.

 Costos derivats del compliment del contracte.

 Canvi d’estimacions i deteriorament de valor.

 Vendes amb dret a devolució.

 Garanties entregades.

 Actuació per compte pròpia i actuació per compte aliena.

 Opcions del client sobre béns i serveis addicionals.

 Acomptes de clients i pagaments inicials no reemborsables.

 Acords de cessió de llicències.

 Acords de recompra.

 Acords de dipòsit.

 Acords d’entrega posterior a la facturació

PRIMERA APLICACIÓ RD 1/2021 – COMPTES ANUALS (CA) 2021 Formulats el mes de març de 2022.

Els criteris de primera aplicació de la nova normativa són els següents:

NOTES DE LA MEMÒRIA MODIFICADES – Model CA Normal

Nota 2 – Bases de presentació dels CA

Nota 4 – Normes de valoració

Nota 9 – Instruments financers

Nota 13 – Ingressos i despeses

CA AMB INFORMACIÓ COMPARATIVA PERÒ NO OBLIGACIÓ
DE REEXPRESSAR LA INFORMACIÓ COMPARATIVA DE

L’EXERCICI ANTERIOR

A) CONCILIACIÓ EN LA DATA DE PRIMERA APLICACIÓ
B) Informació qualitativa sobre els criteris d’aplicació
C) Criteris d’aplicació (DT 2a)

CA  2021 NOTA “BASE DE PRESENTACIÓ”
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 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
David Ordoñez i Doña
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Jordi Arderiu i Turon

Jordi Riera i Gil
Josep Pont i Berenguer

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino

Myriam Rodríguez i Guzmán
Rosa Prats i Marimont

Sergio Lardón i Rusiñol
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
dordonez@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
mrodriguez@aparedes.com
rprats@aparedes.com
slardon@aparedes.com
xcanet@aparedes.com

Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector
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