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PREFECTURA DE L'ESTAT
Mesures urgents
• Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de
l'ocupació. (BOE, núm.23, pàg. 7913, de 27 de gener de 2021)
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
Procediments de declaració d'inconstitucionalitat
• Resolució de 28 de desembre de 2020, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la
qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i
de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del
dret a l'habitatge. (BOE, núm.23, pàg. 8137, de 27 de gener de 2021)
MINISTERI D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Pla General de Comptabilitat
• Reial decret 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 aprovades 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. (BOE, núm.26, pàg. 10962, de 30 de gener de 2021)
MINISTERI D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Auditoria de Comptes. Reglament
• Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes. (BOE, núm.26, pàg. 11045, de 30 de gener de
2021)

