
ALGUNES REFLEXIONS ENTORN DE L’ESBORRANY DEL NOU PGC 
 
  
Tal i com s’indica en el preàmbul que precedeix el text de l’esborrany,un dels objectius 
de la reforma és que la normativa comptable pot ser tant dinàmica com ho és 
l’activitat econòmica i, per tant, fàcilment adaptable en funció del que es modifiqui en 
el seu marc de referència que, com és sabut, el conformen les Normes Internacionals 
d’Informació Financera (NIIF) adoptades o que s’adoptin per l’UE i, per tant ,la 
posterior evolució d’aquetes normes podria conduir a una posterior revisió de 
determinats continguts. 
 
L’estructura de l’esborrany experimenta alguns canvis respecte a la del nostre actual 
PGC, incloent-se en aquest molts dels aspectes que actualment es troben regulats per 
Resolucions de l’ICAC posteriors a l’actual PGC, i que fan molt complexe tenir una 
referència global dels temes en un sol text. 
 
Algun detall important que destaquem : 
- El  marc conceptual de la comptabilitat, està  en línia amb el que disposa  la NIC1. 
- Els requisits de la informació a incloure en els comptes anuals passen a estar 

inclosos dins al Marc Conceptual. Així, s’estableix que, amb caràcter fonamental, 
la informació dels comptes anuals ha de ser rellevant i fiable. 

- Apareixen els nous estats de fluxos d’efectiu i de variacions en el patrimoni net , 
que tindran més utilitat per l’anàlisi de la informació comptable-econòmica de 
l’empresa. 

- S’introdueixen els nous grups 8 i 9, dins el Pla Comptable,  per a recollir les 
imputacions directes al Patrimoni net. 

- Es fa referència a la idea que impregna el contingut de les NIIF, en el sentit que en 
la comptabilització de les operacions, s’atendrà a la seva realitat econòmica i no 
només a la seva forma jurídica (fons sobre forma). 

- També es realitza una necessària definició dels elements dels comptes anuals.  
 

Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa, 
resultats de successos passats, dels que s’espera l’obtenció de beneficis o rendiments 
econòmics en el futur. 

Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos 
passats, a l’extinció de la qual s’espera perdre recursos que puguin produir beneficis o 
rendiments econòmics en el futur. S’entenen incloses les provisions. 

Patrimoni net: part residual dels actius, una vegada deduïts tots els passius. 
Inclou les aportacions realitzades en la seva constitució o posteriorment pels seus 
propietaris, que no siguin passius, així com els resultats acumulats o altres variacions 
que l’afectin. 

Ingressos: increments en el patrimoni net durant l’exercici, en forma 
d’entrades o augments en el valor dels actius, o de disminució dels passius, sempre 
que no tinguin el seu origen en aportacions, monetàries o no, dels socis o propietaris. 

Despeses: decreixement en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma 
de sortides o disminucions en el valors dels actius, o de reconeixement o augment del 
valor dels passius, sempre que no tinguin el seu origen en distribucions, monetàries o 
no, als socis o propietaris, en la seva condició. 
 
CONCLUSIÓ :   
Cal una formació adequada i urgent  dels responsables de la informació financera de 
les empreses en la nova normativa comprable, encara que tan sols tinguem a les mans 
un “segon esborrany “ del Nou Pla General de Comptabilitat. 
 


