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Resum 

Els importants avanços introduïts en la comptabilitat fi nancera me-
diambiental s’han anat plasmant en una sèrie de documents, emesos 
per diferents organismes internacionals, que han contribuït notablement 
a l’establiment d’un marc de referència per a la informació mediam-
biental. 

L’adopció de les Normes Internacionals d’Informació Financera 
(NIIF) per la Unió Europea suposa diferents repercussions per a la 
informació sòcio-mediambiental en els Estats membres. Per això, ens 
plantegem els efectes que pot suposar aquesta adopció en aquest 
tipus d’informació a Espanya.

El present treball analitza primer el tractament de la informació 
mediambiental en les NIIF i se centra després en les responsabilitats 
de naturalesa mediambiental; perfi lant l’abast dels conceptes de pas-
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siu mediambiental cert, provisió mediambiental i passiu contingent 
d’aquesta naturalesa. El treball conclou amb una proposta d’ubicació 
d’aquests continguts en els comptes anuals de les empreses, en con-
traposició a la normativa espanyola que, pràcticament, els circumscriu 
a la memòria. 

Paraules clau 

Responsabilitat mediambiental, informació mediambiental, NIIF, 
NIC, marc conceptual, comptes anuals. 

1. Introducció 

En l’última dècada s’han produït importants avanços en la comptabili-
tat fi nancera mediambiental, així com en les propostes dels diferents orga-
nismes emissors de normes i pronunciaments comptables en aquesta temà-
tica. En particular, a Espanya l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas va emetre la Resolució de 25-3-2002. Aquesta Resolució tenia 
com a precedents la Comunicació interpretativa de la IV i VII Directives, 
les normes de l’Internacional Accounting Standards Board i la Recomana-
ció Europea de 30-5-2001.

A més, a la Unió Europea, amb l’adopció de les Normes Internacionals 
d’Informació Financera (NIIF) s’ha propiciat un canvi del model compta-
ble europeu, centrat en la legislació al model anglosaxó, que atorga una 
major importància als pronunciaments dels organismes professionals. 
Aquesta adopció pot suposar una dispersió en el tractament comptable dels 
aspectes socials i mediambientals, a causa de la inexistència d’una norma 
específi ca dedicada a aquests aspectes. 

En el present treball ens plantegem les repercussions que pot suposar 
l’adopció de les NIIF en la informació de caràcter social i mediambiental a 
Espanya, una vegada incorporades a l’actual procés obert de reforma comp-
table. 

Per a això, en el segon epígraf, es presenten els antecedents de la nor-
mativa comptable mediambiental a Espanya; en el tercer s’analitza el trac-
tament de la informació social i mediambiental en les NIIF i la seva relació 
amb el marc conceptual; i, en el quart ens centrem en el reconeixement i 
tractament de les responsabilitats mediambientals. Aquestes responsabili-
tats poden ocasionar alguns problemes de reconeixement i de valoració 
dels passius mediambientals que generin, dels quals a l’epígraf cinquè trac-
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tem tres casuístiques específi ques: els passius coberts per tercers, el tracta-
ment de les provisions de restauració i desmantellament i el descompte dels 
fl uxos futurs de sortides de caixa.

En el sisè epígraf plantegem algunes refl exions sobre la inclusió en els 
comptes anuals de la informació sobre passius certs, provisions i contin-
gències de naturalesa mediambiental; ja que la seva inclusió efectiva en els 
comptes anuals equipararia la informació comptable de caràcter mediambi-
ental a la resta de la informació comptable. 

Finalment, en l’últim epígraf es presenten les conclusions derivades 
d’aquest treball.

2. Desenvolupament de la normativa comptable mediam-
biental a Espanya 

La Resolució de 25 de març de 2002, de l’ Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC, 2002), per la qual s’aproven normes per al 
reconeixement, valoració i informació dels aspectes mediambientals en els 
comptes anuals, desenvolupa els aspectes relatius a la comptabilitat fi nan-
cera mediambiental incorporats al dret comptable espanyol a través del Re-
ial decret 437/1998, de 20 de març (ICAC, 1998), pel qual es van aprovar 
les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat (PGC) a les em-
preses del sector elèctric. Aquest Reial decret va modifi car el PGC en el 
sentit de fer obligatòria la incorporació en els comptes anuals de les empre-
ses, de tota informació signifi cativa en relació amb la prevenció, reducció i 
reparació de l’impacte mediambiental de la seva activitat. Encara que 
aquesta adaptació sectorial disposava que els aspectes relatius a la informa-
ció mediambiental fossin d’aplicació general a les empreses de tots els sec-
tors, la majoria no es van donar per al·ludides (Larrinaga i Llull, 1999).

Amb l’esmentada Resolució de 25-3-2002 es va pretendre resoldre les 
llacunes observades en el text d’adaptació del PGC a les empreses del sec-
tor elèctric, fonamentalment l’absència de defi nicions de medi ambient i 
d’activitat mediambiental així com de l’establiment de criteris per al reco-
neixement i la valoració dels aspectes mediambientals (Larrinaga et al., 
2002). 

En la pròpia Resolució de 25-3-2002 es reconeix que es van prendre 
com a precedents, per a introduir les informacions de caràcter mediambien-
tal en el nostre dret comptable, els següents documents:

a)  La Comunicació interpretativa sobre determinats articles de la IV i 
VII Directives del Consell relatives als comptes anuals, realitzada 
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pel comitè de Contacte sobre Directives de Comptes de la Unió Eu-
ropea (UE) (Comissió Europea, 1998). En aquesta Comunicació 
s’uneix l’estratègia comptable d’aproximació a les Normes Interna-
cionals de Comptabilitat (NIC) amb les recomanacions sobre qües-
tions mediambientals en la informació fi nancera del Accounting Ad-
visory Forum (AAF) que no diferien en gran mesura de les realitza-
des pel Intergovernmental Working Group of Experts on Internatio-
nal Standards of Accounting and Reporting (ISAR), de les Nacions 
Unides. 

b)  Les normes de l’International Accounting Standards Board (IASB) 
que poguessin afectar el procés d’acostament de la normativa euro-
pea en matèria comptable als pronunciaments emanats per aquest 
organisme, especialment el International Accounting Standard 
(IAS) 37 Provisions, Actius i Passius Contingents i altres documents 
de l’ISAR.

c)  La Recomanació de la Comissió Europea, de 30 de maig de 2001 
(Comissió Europea, 2001a), relativa al reconeixement, el mesura-
ment i la publicació de les qüestions mediambientals en els comptes 
anuals i els informes anuals de les empreses, que materialitza l’ob-
jectiu establert en el V Programa d’Acció Comunitari en Matèria de 
Medi ambient (Comissió Europea, 1992), en què es proposaven ini-
ciatives comunitàries de protecció mediambiental que reclamaven 
explícitament instruments comptables. De la mateixa manera, el VI 
Programa d’Acció Comunitari en Matèria de Medi ambient (Comis-
sió Europea, 2001b) implícitament apel·la a la informació compta-
ble mediambiental, juntament amb alguns aspectes contemplats a 
l’AAF (1995). Si bé es van produir modifi cacions importants res-
pecte a aquest últim document, com és la correcció de les diferènci-
es respecte a les NIC. Així, es reprodueixen les NIC 36 Deterioració 
del valor dels actius, NIC 37 Provisions i contingències i NIC 38 
Immobilitzat immaterial, en el marc de l’actual estratègia d’harmo-
nització comptable, que se centra en l’harmonització de les normes 
europees amb les normes de l’IASB.

L’esperit de la Recomanació de la Comissió Europea DE 30-5-2001 
fomenta la coherència entre el marc conceptual relatiu a la informació fi -
nancera de la UE i les normes internacionals de comptabilitat emeses per 
l’IASB d’ampli reconeixement en els mercats de capitals. Però, sobretot, 
aquesta coherència es materialitza davant la necessitat d’assolir una major 
harmonització en la divulgació de la informació mediambiental en els 
comptes anuals i en l’informe de gestió de les empreses de la UE, i alhora, 
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servir d’orientació en l’aplicació de les disposicions de la IV Directiva (Di-
rectiva 78/660/CEE), respecte a comptes individuals i la VII Directiva (Di-
rectiva 83/349/CEE) respecte a comptes consolidats. 

En la pròpia Recomanació se subordina el compliment dels seus objec-
tius a la participació activa dels estats membres, i se’ls incentiva a l’adopció 
de mesures a escala nacional, amb l’objectiu de donar compliment a les 
disposicions que estableix respecte a la preparació dels comptes anuals in-
dividuals i consolidats. Per això s’insta els diversos països membres a tras-
lladar la Recomanació de la Comissió a la normativa comptable dels dife-
rents Estats, ja sigui via reglamentació (com és el cas de Dinamarca, 
Espanya, França, Noruega, Portugal i Suècia) o mantenint l’essència de 
recomanació.

Encara que l’emissió de Directives comptables en la UE, en nom de 
l’harmonització, s’ha portat a terme intentant consensuar les diferents pràc-
tiques comptables existents en els diferents Estats membres, la mateixa 
heterogeneïtat ha propiciat l’adopció de les Normes Internacionals de 
Comptabilitat pel seu ampli reconeixement en el mercat de capitals, en lloc 
de desenvolupar un sistema de comptabilitat europeu que s’adaptés a les 
diferents idiosincràsies dels Estats membres (Senés i Rodríguez, 2003). 

No obstant això, hem d’esmentar la importància d’altres aspectes que 
els pròpiament fi nancers com són els sòcio-mediambientals, mentre poden 
proporcionar informació sobre el desenvolupament, posició o rendiment de 
les organitzacions. En aquest sentit, la Directiva 2003/51/EC, de 18 de juny, 
promou una major consistència perquè els comptes individuals i consoli-
dats de les organitzacions ofereixin una imatge fi del elaborada segons els 
principis de comptabilitat generalment acceptats, permetent, per a això, in-
corporar els aspectes sòcio-mediambientals juntament amb els fi nancers en 
l’elaboració dels comptes anuals de les organitzacions. En particular, fa 
referència explícita a la valoració de diferents categories d’actius, l’ús d’in-
dicadors no fi nancers i la inclusió d’informació de caràcter mediambiental 
o relativa als treballadors.

 A més, en el marc de la UE, la preocupació pel refl ex comptable dels 
impactes mediambientals de les empreses s’ha plasmat en dos importants 
documents: 

1.  El Llibre Blanc de la Responsabilitat Mediambiental (Comissió Eu-
ropea, 2000). Aquest document es troba basat en el Principi “qui 
contamina paga”, amb les implicacions que comporta l’assumpció 
d’externalitats per a la comptabilitat refl ectida en la internalització 
dels costos mediambientals. En aquest document s’especifi ca que 
l’informe de gestió ha de contenir algunes qüestions relacionades 



138  Maria J. Masanet Llodrà, Antoni Llull Gilet i Mª. Rosa Rovira Val

amb la situació dels aspectes mediambientals i les polítiques segui-
des pel subjecte que informa, a més d’informació obligatòria sobre 
les declaracions mediambientals que realitzi l’empresa. 

2.  El Llibre Verd: Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat 
social de les empreses (Comissió Europea, 2001c). Aquest docu-
ment, per contra, s’inspira en l’assumpció voluntària de responsabi-
litat per part de les empreses, amb el propòsit de contribuir a l’asso-
liment d’una societat millor i d’un medi ambient més net, transcen-
dint el mer compliment de la legislació vigent. La repercussió comp-
table d’aquest document es materialitza en els informes sòcio-medi-
ambientals per a la divulgació d’informació a totes les parts interes-
sades, així com en l’adopció de sistemes de gestió mediambientals i 
les seves repercussions fi nanceres; i destaca entre els esquemes més 
reconeguts i adoptats per a implantar un sistema de gestió mediam-
biental en una organització: l’Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS, 1993 i 2001), en l’àmbit europeu, i l’International Organi-
zation for Standardization 14001 (ISO, 1996 i 2004), en l’àmbit in-
ternacional.

En alguns esquemes de sistemes de gestió mediambiental s’estableixen 
pautes per a l’elaboració i divulgació d’informes mediambientals (adoptant 
a l’EMAS caràcter obligatori, mentre que a l’ISO 14001 adquireix única-
ment caràcter recomanat) que, en qualsevol cas, permeten documentar de 
manera sistemàtica la informació relativa a l’activitat mediambiental de les 
organitzacions. 

En els últims anys, la Global Reporting Initiative (GRI, 2000 i 2002) 
desenvolupa una iniciativa voluntària de caràcter internacional per a estan-
darditzar la confecció de memòries de sostenibilitat que maximitzi el valor 
dels informes per a tots els usuaris de la informació, inclosa la pròpia em-
presa. 

Juntament amb la labor realitzada per la Fédération des Experts Comp-
tables Européens (FEE) que ha emès diversos informes sobre el tractament 
de la informació fi nancera mediambiental en l’àmbit europeu i, especial-
ment, el memoràndum sobre la revisió de l’aplicació de la informació me-
diambiental en les normes internacionals de comptabilitat (FEE, 1998), que 
ha contribuït de manera destacada a l’establiment d’un marc de referència 
per a la informació mediambiental.

Al mateix temps que s’ha anat desenvolupant la normalització medi-
ambiental de la informació fi nancera en l’àmbit espanyol, emanada direc-
tament de l’àmbit comunitari europeu, s’ha anat produint una evolució en 
les normes i recomanacions de caràcter internacional. En aquest àmbit des-
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taquen com a precursores les normes nord-americanes emeses per la Secu-
rities Exchange Commission (SEC), que va introduir normes específi ques 
per a la divulgació d’informació fi nancera mediambiental en els comptes 
anuals de les empreses, i el Financial Accounting Standards Board (FASB), 
que ha emès diversos pronunciaments sobre el reconeixement i tractament 
dels aspectes fi nancers de caràcter mediambiental, els quals han estat com-
plementats pels pronunciaments de la Emerging Issues Task Force del FASB 
(EITF). 

També, l’American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA) 
va desenvolupar un Statement of Position on Environmental Remediation 
Liabilities, SOP 96, (AICPA, 1996) que proveeix unes pautes específi ques 
d’aplicació de les normes comptables nord-americanes amb referència al 
reconeixement, mesura, presentació i informació de les responsabilitats 
mediambientals. Posteriorment, l’Ontario and Quebec Securities Commis-
sion i, sobretot, el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 
han realitzat una gran labor investigadora que s’ha traduït en l’emissió de 
diverses recomanacions respecte a les normes que haurien de regular la 
divulgació d’informació mediambiental per part de les empreses.

La preocupació per la divulgació d’informació mediambiental de ca-
ràcter fi nancer en l’àmbit internacional ha suposat una dedicació més que 
notable de l’ISAR de les Nacions Unides (NU, 1998). Aquest grup no no-
més realitza recomanacions respecte a la divulgació d’informació mediam-
biental en els informes fi nancers sinó que, a més, realitza estudis de la 
pràctica comptable en diferents països, amb vista a reelaborar les seves re-
comanacions relatives a la responsabilitat social de l’empresa, per a asses-
sorar tant les empreses com els governs i els organismes professionals. 

A més dels diferents moviments normalitzadors, tant europeus com 
internacionals, existeix una tradició europea continental en la confecció 
d’informació sòcio-mediambiental o Corporate Social Reporting (CSR) 
des dels anys 60 (Hibbitt, 2004), que s’ha avançat a les tendències norma-
litzadores i les ha nodrides. Aquest corrent, basat en la teoria de la respon-
sabilitat social de les organitzacions, restringeix a l’àmbit voluntari la con-
fecció d’informació sòcio-mediambiental. No obstant això, des dels cor-
rents normalitzadors s’ha donat major èmfasi a la publicació d’informació 
sòcio-mediambiental en els comptes anuals obligatoris de les organitzaci-
ons, sota l’argumentació que aquests comptes anuals, pel propi fet de ser 
obligatoris, es constitueixen com el principal document de divulgació d’in-
formació de les organitzacions. Aquest fet confereix als comptes anuals la 
capacitat de ser utilitzats per algunes organitzacions per a construir la imat-
ge que desitgen projectar als usuaris d’aquesta informació fi nancera. Da-
vant aquesta disjuntiva es pot refl exionar sobre els plantejaments de Gray 
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(2004: 16-17) que qüestionen les assumpcions del marc conceptual comp-
table tradicional:

«Per què acceptem que les companyies es comporten de manera 
responsable en elaborar informació sòcio-mediambiental de ca-
ràcter voluntari quan resultaria inconcebible que el mateix criteri 
s’utilitzés en l’elaboració dels estats fi nancers?» 

L’adopció de les NIIF per part de la UE, establerta pel reglament (CE) nº 
1725/2003 (Comissió Europea, 2003), constitueix un gran avanç en matèria 
d’harmonització internacional. Aquesta adopció suposa, en primer lloc, un 
canvi de model per a una part dels països de la UE on la seva cultura comp-
table es basa en el model continental europeu centrat en la legislació; mentre 
que les NIIF estan basades en una cultura comptable de tipus anglosaxó, amb 
major importància dels pronunciaments d’organismes professionals. 

En segon lloc, l’adopció de les NIIF, possiblement, suposi una disper-
sió en el tractament comptable dels aspectes socials i mediambientals, a 
conseqüència de la inexistència d’una NIIF específi ca dedicada a aquests. 
En el present treball ens plantegem quines repercussions pot suposar 
l’adopció de les NIIF per a la informació de caràcter social i mediambiental 
a Espanya, una vegada incorporades mitjançant l’actual procés obert de 
reforma comptable. Per a això, en el següent apartat es refl exiona sobre la 
consideració de la informació sòcio-mediambiental en les NIIF.

3. Tractament de la informació mediambiental en les NIIF 

En plantejar-nos la consideració que pot tenir la informació de caràcter 
social i mediambiental després de l’adopció de les NIIF a la UE, la pregun-
ta que ens formulem és: 

Pot quedar diluïda la informació social i mediambiental en els comptes 
anuals (statutory annual reports) amb l’adopció de les NIIF?

Analitzant la NIC111 Presentació dels estats fi nancers, vam identifi car 
dos factors que difi culten el desenvolupament i la visibilitat de la informa-
ció social i mediambiental en els comptes anuals: 

1.  La consideració d’aquest tipus d’informació com a informació addi-
cional.

2 . L’aplicació de la importància relativa i l’agrupació de dades.

1. La NIC 1 revisada el 1997 ha estat derogada i substituïda per la NIIF 1 publicada en el 
Reglament (CE) nº 2238/2004 (Comissió Europea, 2004). 
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Taula 1. Efectes de la NIC 1 per a la informació de contingut social i medi-
ambiental

Apartat Efectes

Components dels estats fi nancers 
Punt 10. Moltes entitats també pre-
senten, addicionalment als seus estats 
fi nancers, altres informes i estats, tals 
com els relatius a l’estat del valor 
afegit o a la informació mediambien-
tal, particularment en sectors indus-
trials on els treballadors es conside-
ren un important grup d’usuaris o bé 
els factors mediambientals resulten 
signifi catius, respectivament. Aquests 
informes i estats, presentats a part 
dels estats fi nancers, quedaran fora 
de l’abast de les NIIF. 

La consideració de la informació so-
cial i mediambiental com informació 
de caràcter complementari:

- La ubicació d’aquest tipus 
d’informació en estats o infor-
mes addicionals.

- Aquests estats o informes, 
presentats a part dels estats fi -
nancers, quedaran fora de l’abast 
de les NIIF. 

La utilitat d’aquest tipus d’informació 
seria com a suport per a la presa 
de decisions econòmiques, des del 
punt de vista de l’inversor, i no com 
responsabilitat de rendir comptes 
(accountability).

Estructura i contingut
Subapartat Identifi cació dels estats 
fi nancers 
Punt 45. Les NIIF s’aplicaran 
exclusivament als estats fi nancers i 
no afectaran la resta de la informació 
presentada en l’informe anual o en 
altres documents. Per tant és impor-
tant que els usuaris siguin capaços de 
distingir la informació que es prepara 
utilitzant les NIIF de qualsevol altre 
tipus d’informació que, encara que po-
gués ser útil per als seus fi ns, no està 
subjecta als requeriments d’aquelles. 

Materialitat o importància relativa 
i agrupació de dades 
Punts 29, 30, 31 
Punt 30. Una partida que no tingui 
la sufi cient materialitat com per a 
requerir una presentació separada 
en els estats fi nancers pot, no obstant 
això, tenir-la per a ser presentada per 
separat en les notes*.

1. La informació social i mediam-
biental pot ser considerada rellevant 
atenent a la seva importància quali-
tativa.

Font: Elaboració pròpia

* Entenem que es refereix al document que a Espanya coneixem com a memòria.
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3.1.  Consideració d’aquest tipus d’informació 
com a informació addicional 

En la taula 1 s’observa que la informació social i mediambiental és 
considerada com a informació de caràcter complementari, a causa que: 

1.  La ubicació d’aquest tipus d’informació en estats o informes addici-
onals quedarà fora de l’abast de les NIIF (punt 10). 

2.  Aquests estats o informes addicionals, presentats a part dels estats 
fi nancers, no és objecte de desenvolupament per part de les NIIF 
(punt 45). 

3.  La possible utilitat d’aquest tipus d’informació serviria com a suport 
per a la presa de decisions econòmiques, i no compliria amb la res-
ponsabilitat de rendir comptes (accountability). Només es contem-
pla l’interès de la informació sòcio-mediambiental en casos particu-
lars, i se citen aquells sectors industrials on els treballadors es consi-
deren un important grup d’usuaris o on els factors mediambientals 
resulten signifi catius.

Per què la informació de caràcter social i mediambiental és considera-
da com informació addicional, en estats o informes addicionals i no és ob-
jecte de tractament per part de les NIIF? En la nostra opinió, la resposta ha 
de buscar-se en el marc conceptual23 que sustenta la normalització compta-
ble i, més específi cament en els dos aspectes següents: 

a) L’època que es desenvolupa el marc conceptual 
b) Els usuaris i els objectius de la informació fi nancera

a) L’època que es desenvolupa el marc conceptual 

Milburn va defi nir un marc conceptual per a la comptabilitat fi nancera 
com: «una estructura interrelacionada de proposicions i observacions que 
subministren fonament lògic en la deducció de quins són els principis 
comptables més adequats» (citat en Cairns, 2000: 40). El marc conceptual 
de l’IASC (1989), va ser elaborat prenent com model el marc conceptual 
del FASB, el qual va ser desenvolupat durant les dècades dels anys 60, 70 i 
fi ns a mitjans dels 80 (Zeff, 2000: 85). És, per tant, anterior a l’auge de la 
preocupació per les qüestions socials i mediambientals que es manifesta a 

2. Una anàlisi detallada dels diferents marcs conceptuals, els usuaris de la informació i els 
objectius de la informació fi nancera, es pot consultar a Gabas i Bellostas (2000) i Bellostas 
(1997).
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partir de la dècada dels 90, i que van propiciar un fort impuls a la compta-
bilitat social i mediambiental. 

No obstant això, a principis dels anys 70 hi va haver diversos intents 
d’ampliar el seu abast, incorporant els aspectes socials i mediambientals 
derivats de l’activitat empresarial:

–  L’Informe Trueblood (The Trueblood Report) (AICPA, 1973), consi-
derat com un esborrany per al projecte de marc conceptual del FASB, 
va concloure que: «Un objectiu dels estats fi nancers és subministrar 
informació sobre aquelles activitats que afecten la comunitat i que 
puguin ser determinades, descrites o mesurades, i que siguin d’im-
portància per a avaluar el paper de l’empresa en el seu entorn soci-
al» (Zeff, 2000: 64-65). 

–  The Corporate Report (ASSC, 1975), publicat com un document de 
discussió, intentava ser el punt d’inici per a una revisió més àmplia 
dels usuaris, els objectius i les formes de publicació de la informació 
comptable fi nancera de les companyies del Regne Unit. Una de les 
raons que explicarien la necessitat de tal revisió era la creixent de-
manda que les grans empreses haurien de rendir comptes a la societat 
en general, i que els informes basats únicament en la mesura del be-
nefi ci econòmic no eren sufi cients per a mesurar aquest exercici de 
rendició de comptes (Small, 1976: 23).

A l’Europa continental hi va haver també altres iniciatives similars. 
Destaca el cas de França, país on l’any 1977 es va legislar l’obligatorietat 
de publicar el Balanç Social. 

Malgrat tot, els aspectes socials i mediambientals derivats de l’activitat 
econòmica no van quedar refl ectits en el marc conceptual del IASC. Si bé 
és cert que en la dècada dels 90 l’activitat de l’IASC va estar centrada en el 
desenvolupament de les diferents NIIF, i no va ser fi ns a octubre de 2004 
quan es va decidir dur a terme el projecte de desenvolupar un marc concep-
tual comú, basat en els existents marcs conceptuals de l’IASB i del FASB.

b) Els usuaris i els objectius de la informació fi nancera 

En el marc conceptual de l’IASC, els objectius dels estats fi nancers 
queden defi nits de la següent forma: 

«Subministrar informació sobre la situació fi nancera, el compor-
tament i els canvis en la situació fi nancera de l’empresa, útil per a 
un ampli espectre d’usuaris en la presa de decisions econòmi-
ques». 
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Encara que els objectius dels estats fi nancers s’estableixen per a satis-
fer les necessitats d’un ampli espectre d’usuaris, la diversitat de possibles 
usuaris i, per tant, la diversitat de les seves necessitats informatives, obsta-
culitza la concreció dels objectius que s’han d’explicitar en el marc concep-
tual. Per això, tant el FASB, l’IASC com AECA consideren els propietaris 
i inversors com els principals usuaris, i els objectius de la informació fi nan-
cera s’orienten a satisfer les seves necessitats. 

Gabas i Bellostas (2000: 103-107) al principi dissenteixen de tal sim-
plifi cació3, encara que, a causa de les difi cultats que suposaria considerar 
l’ampli grup de possibles usuaris de la informació fi nancera, i a continuació 
identifi car les necessitats informatives per a cadascun d’ells, per a acabar 
fi xant uns objectius d’acord amb cadascuna de les diferents necessitats 
identifi cades, conclouen que: «En conseqüència, es ratifi ca que el camí 
escollit ha d’estar orientat a la conveniència d’identifi car i proposar un 
usuari principal o model, amb necessitats conegudes i objectius coherents 
a tals necessitats» (Gabas i Bellostas, 2000: 114).

L’efecte d’aquesta simplifi cació és el manteniment de la visió clàssica 
de la prevalença de la propietat jurídica dels béns enfront de la visió de les 
parts interessades (stakeholders) més utilitzada en els temes d’índole social 
i mediambiental.

Per altra banda, AECA (1999: 31) reconeix clarament que les necessitats 
informatives específi ques queden fora del marc conceptual: «La resta de les 
necessitats específi ques, en la mesura que no són cobertes per la informació 
fi nancera, requereixen informació o documentació específi ca, al marge nor-
malment del sistema comptable i, per tant, d’aquest Marc Conceptual». En-
cara que també reconeix l’evolució canviant que poden experimentar les ne-
cessitats dels usuaris depenent de l’entorn econòmic: «...els objectius de la 
informació fi nancera estan determinats per les necessitats dels usuaris i, en 
conseqüència, per l’entorn econòmic on es desenvolupa tal informació. Po-
den, per tant, alterar-se al llarg del temps i de l’espai, en la mesura que s’al-
terin substancialment els seus trets bàsics» (AECA, 1999:4). 

L’entorn econòmic certament ha canviat en les últimes dècades45, espe-
cialment l’última del segle XX ha dut a una economia globalitzada que, 

3. Gabas i Bellostas proposen com a alternativa defi nir un usuari principal o «model» i les 
seves necessitats d’informació fi nancera, utilitzant com a tècnica per a això, la intersecció de 
les diferents necessitats d’informació identifi cades per als principals usuaris.
4. Aquests canvis es materialitzen en la reunió conjunta del IASB-FASB d’abril 2005, so-
bre diversos temes relacionats amb els objectius de la informació fi nancera, on es va plan-
tejar la qüestió de si els informes fi nancers han de contenir informació social i ambiental. 
Es va comentar que difícilment es podrien deixar fora dels informes fi nancers aquest tipus 
d’informació i seguir mantenint l’observança de l’objectiu de «bon govern». La decisió sobre 
aquest tema va quedar ajornada per a una data posterior. 
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entre altres efectes, ha potenciat la sensibilització pels problemes socials i 
mediambientals derivats del sistema capitalista actual. Com a conseqüèn-
cia, de forma creixent es demanda a les empreses, especialment a les mul-
tinacionals que operen a nivell global, que rendeixin comptes de la seva 
actuació en els tres àmbits de la sostenibilitat: econòmic, social i mediam-
biental. 

3.2.  Aplicació de la importància relativa i l’agrupació 
de dades 

La NIC 1 en el seu apartat sobre Materialitat o importància relativa i 
agrupació de dades, punts 29, 30 i 31 , indica que: «Una partida que no 
tingui la sufi cient materialitat com per a requerir una presentació separada 
en els estats fi nancers pot, no obstant això, tenir-la per a ser presentada per 
separat en les notes» (punt 30). 

L’efecte de l’aplicació de la materialitat i l’agrupació de dades a la in-
formació de tipus social i mediambiental és que aquest tipus d’informació 
podria ser considerada no signifi cativa quant al seu import, o no aparèixer 
per efecte de l’agregació; però podria ser considerada signifi cativa per la 
seva fi nalitat, i en aquest cas es permet l’alternativa de situar aquest tipus 
d’informació en les notes de la memòria. Només en aquest últim cas serien 
d’aplicació les NIIF, ja que si s’opta per la presentació de la informació 
social i mediambiental en estats o informes addicionals, aquest tipus d’in-
formació queda desvinculada de l’aplicació de les NIIF: «Les NIIF s’apli-
caran exclusivament als estats fi nancers i no afectaran a la resta de la infor-
mació presentada en l’informe anual o en altres documents» (punt 45 de la 
taula 1).

En aquest sentit, la Resolució de l’ICAC (2002) també recull la mate-
rialitat com un dels requisits per a comptabilitzar les diferents partides d’in-
formació mediambiental. El requisit de materialitat està relacionat amb 
l’actual principi comptable d’importància relativa, el qual, al seu torn, està 
relacionat amb una de les característiques qualitatives de la informació fi -
nancera: la rellevància. Per al cas de la informació mediambiental, el text 
de la Resolució de l’ICAC posa de manifest, de forma explícita, l’aplicació 
d’aquest principi comptable. 

Això pot representar un fre a la producció d’informació mediambiental; 
ja que una aplicació estricta del requisit que siguin partides signifi catives, 
podria donar lloc al no reconeixement de despeses o inversions de naturalesa 
mediambiental. L’alternativa més recomanable seria reconèixer de forma sis-
temàtica totes les diferents despeses i inversions relacionades amb les activi-
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tats de prevenció, reducció o reparació dels diversos impactes de l’activitat 
de l’empresa en el medi ambient, de manera, que es posposés al fi nal de 
l’exercici comptable l’aplicació del principi d’importància relativa.

Una vegada analitzades les causes del tractament de la informació so-
cial i mediambiental en les NIIF, procedim a centrar-nos en un dels temes 
més importants relacionats amb aquest tipus d’informació: el reconeixe-
ment, valoració i comptabilització de les responsabilitats mediambientals. 

4. Reconeixement comptable de les responsabilitats 
mediambientals 

La Resolució de l’ICAC (2002), en la seva norma segona, apartat 1, defi -
neix de la següent manera les responsabilitats de naturalesa mediambiental: 

«A l’efecte de la informació a incorporar en els comptes anuals, es 
consideren responsabilitats de naturalesa mediambiental les obli-
gacions actuals que es liquidaran en el futur, sorgides per actuaci-
ons del subjecte comptable per a prevenir, reduir o reparar el dany 
sobre el medi ambient». 

En el marc conceptual de les NIIF es defi neix, en general, un passiu 
com: «Una obligació present de l’empresa, sorgida arran de successos 
passats, al venciment de la qual i per a cancel·lar-la, l’entitat espera des-
prendre’s de recursos que incorporen benefi cis econòmics».

Ambdues defi nicions són coherents i complementàries entre si. Recor-
dem referent a això que la Resolució de l’ICAC de 2002 trasllada la Reco-
manació Comunitària de 2001, que al seu torn pretén ser coherent amb les 
NIIF. 

Si ho apliquem a les responsabilitats mediambientals, podem dir que 
estem davant un passiu mediambiental cert quan tenim un deute real cert de 
caràcter mediambiental sobre el qual no existeix incertesa quant al seu im-
port o data de pagament. L’empresa té en aquest cas una obligació actual 
certa ocasionada per fets passats i que generarà un fl ux de sortida de recur-
sos d’import i data certs. Aquesta obligació haurà de reconèixer-se de la 
mateixa manera que la resta de passius enfront de tercers.

Convé puntualitzar que la naturalesa de l’obligació que generarà una 
sortida futura de recursos pot ser de dos tipus: 

a)  Jurídica, quan l’empresa té una obligació de caràcter legal o contrac-
tual d’evitar, reduir o reparar un impacte mediambiental. 
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b)  Tàcita, quan neix de compromisos públicament assumits per l’em-
presa, als quals aquesta no pot sostreure’s perquè, com a conseqüèn-
cia de declaracions d’intencions publicades, o de les seves pautes 
d’actuació, ha assumit una responsabilitat mediambiental enfront de 
tercers que l’obliga a adoptar mesures per a evitar, reduir o reparar 
els danys generats.

L’obligació que la Recomanació de la Comissió Europea (2001a: 37) 
denomina tàcita coincideix plenament amb la d’idèntic contingut que 
l’IASB anomena obligació assumida o compromís en la NIC 37. En el 
mateix sentit la recull la Resolució de l’ICAC (2002: norma segona, apartat 
2). 

Aquest tipus d’obligacions tàcites constitueixen una de les raons que 
justifi quen la importància que té la publicació d’informació mediambiental 
externa, ja sigui en els comptes anuals o en informes com els contemplats 
en el Reglament de l’EMAS o en la GRI. En el cas que en aquesta informa-
ció escrita i de caràcter públic l’empresa assumeixi compromisos concrets 
de millora de la seva actuació mediambiental, es pot generar en el futur 
aquest tipus d’obligacions tàcites. La informació mediambiental pot tenir, 
en aquest cas, efectes econòmics directes, que van més enllà d’una simple 
qüestió d’imatge. 

Si l’empresa no té obligació ni jurídica ni tàcita, però causa danys me-
diambientals, no es reconeixeran com a passius en balanç, sense perjudici 
que hagin d’aparèixer com contingències en la memòria.

Atenent al seu grau de certesa o d’incertesa, podem classifi car les res-
ponsabilitats mediambientals de la següent manera: 

a)  Passiu mediambiental cert: quan existeix certesa (probabilitat igual 
a 1) que la liquidació d’una obligació actual ocasionada per fets pas-
sats generarà un fl ux de sortida de recursos que comportin benefi cis 
econòmics, i el seu import i venciment són coneguts. 

b)  Provisió5 per a riscos i despeses mediambientals, o simplement provi-
sions mediambientals si seguim la terminologia de les NIIF: quan 
l’obligació defi nida en els termes del punt anterior és certa (probabili-
tat igual a 1) o altament probable (probabilitat major de 0,5), però el 
seu import o data de cancel·lació no estan defi nits de forma certa, 
sempre que es pugui fer una estimació fi able de la seva quantia. 

5. Convé recordar referent a això que les NIIF reserven l’ús del terme provisió exclusivament 
per a elements de passiu. En canvi, les provisions cridades en el PGC correctores de valor, en 
les NIIF reben el nom de deterioració del valor dels actius. 
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c)  Contingències de naturalesa mediambiental: quan l’obligació defi ni-
da en els termes anteriors és només possible (probabilitat inferior a 
0,5), o bé en el cas excepcional d’una provisió la quantia de la qual 
no pugui estimar-se d’una manera fi able.

Seguint els criteris comptables generalment acceptats, els passius certs 
i les provisions per a riscos i despeses mediambientals han de reconèixer-se 
al passiu del balanç, i les contingències a la memòria. 

Així, per exemple, l’incompliment de la normativa urbanística per a 
una empresa que emprengui obres d’ampliació de les seves instal·lacions 
constitueix una possible causa de responsabilitats mediambientals que, se-
gons el seu grau d’incertesa, pot generar passius, provisions o contingènci-
es de quantia material. Altres exemples els podem trobar en l’incompliment 
de la legislació sobre emissions a l’atmosfera, abocaments a les aigües, 
sorolls, gestió de residus tòxics o perillosos, etc.

5. Alguns problemes de reconeixement i de valoració 
dels passius mediambientals 

En aquest apartat tractarem tres casuístiques específi ques: la dels pas-
sius coberts per tercers; el tractament de les provisions de restauració i 
desmantellament; i la conveniència de descomptar els fl uxos futurs de sor-
tides de caixa per a cancel·lar passius de naturalesa mediambiental.

5.1. Passius coberts per tercers 

A vegades, els passius mediambientals futurs estan totalment o parcial 
coberts per tercers, per exemple, per una companyia d’assegurances. En tal 
cas, ha de salvaguardar-se el dret dels usuaris dels estats comptables a ob-
tenir informació tant de l’import total de la responsabilitat, com de la part 
coberta per tercers; respectant-se el principi de no-compensació. 

Si la responsabilitat apareix en balanç com un passiu cert o una provi-
sió, l’eventual cobertura del seu import per una companyia d’assegurances 
apareixerà com un actiu, sempre que no existeixin pràcticament dubtes que 
es rebrà aquesta indemnització; i, en cap cas, l’import de l’actiu podrà su-
perar al del passiu que l’ha ocasionat. Si la responsabilitat té el caràcter de 
contingència, ha d’informar-se sobre aquesta i sobre la seva possible recu-
peració a la memòria. 

Malgrat la vigència del principi de no-compensació, en la pràctica real 
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no sempre és respectat, tal vegada per la natural resistència a comunicar 
males notícies. Així, per exemple, en 1998, el trencament de la presa de 
residus tòxics a la mina d’Aznalcóllar explotada per la companyia Boliden 
va contaminar amb aigües i llots carregats de metalls pesants molts quilò-
metres del riu Guadiamar i l’entorn del Parc Nacional de Doñana. En el seu 
informe de resultats de l’últim trimestre de 1998, Boliden va publicar que 
havia dotat una provisió extraordinària de 34 milions de dòlars, una vegada 
descomptat l’import cobert per les assegurances.

Larrinaga i altres (2000) van realitzar un estudi empíric sobre com van 
aplicar les empreses elèctriques espanyoles durant els exercicis de 1998 i 1999 
la normativa sobre informació mediambiental requerida en la seva adaptació 
sectorial del PGC. Pel que fa a les contingències, l’informe conclou que: 

«La majoria d’entitats analitzades afi rmen que aquestes contin-
gències estan cobertes per una assegurança de responsabilitat ci-
vil, que sol cobrir les derivades de la contaminació accidental, el 
maneig de residus i les derivades d’emissions. No obstant això, 
solament una companyia indica el límit cobert per aquesta asse-
gurança».

5.2.  Valoració de les provisions per a la restauració de llocs 
contaminats i costos de desmantellament 

Quant a la valoració de l’import de les responsabilitats mediambien-
tals, ha de buscar-se la millor estimació del cost futur per a liquidar l’obli-
gació, tenint en compte la situació actual i la seva evolució futura previsi-
ble. Si s’obtenen diferents resultats en l’estimació, es triarà la més elevada, 
seguint el principi de prudència. 

Existeix consens a considerar que tals responsabilitats mediambientals 
han de reconèixer-se al mateix temps que l’empresa desenvolupa les seves 
activitats ordinàries, ja que són aquestes les que generen l’obligació de 
restauració. En conseqüència, el seu reconeixement no ha de posposar-se 
fi ns al tancament de l’empresa. 

La valoració de les provisions per a la restauració de llocs contaminats 
i costos de desmantellament (per exemple, els de pedreres i mines) presen-
ta major nivell de discrepàncies entre la doctrina comptable. 

Existeixen dues opcions principals per al registre comptable de les pro-
visions de restauració i costos de desmantellament: 

1.  Opció A. L’opció preferida per la Recomanació Comunitària (2001a: 
39) és coincident amb la postulada per la NIC 37: a l’inici de l’acti-
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vitat de l’empresa, s’incrementarà el valor d’entrada de l’actiu a res-
taurar o desmantellar, pel cost total estimat de la restauració, reco-
neixent-se simultàniament com a contrapartida una provisió per 
aquest mateix import. Aquesta despesa mediambiental capitalitzada 
s’imputa al resultat de cada exercici a mesura que es va amortitzant 
l’actiu. 

2.  Opció B. El tractament previst en la IV Directiva: la dotació gradual 
de la provisió en cadascun dels exercicis que l’actiu contribueix a 
generar ingressos, contra un càrrec a comptes de despesa corrent.

En ambdós criteris el càrrec anual al compte de resultats és el mateix, 
però existeixen dues diferències rellevants: en l’opció A l’actiu apareix per 
un valor superior, i així mateix la provisió apareix en el passiu dotada per 
la totalitat des del primer exercici d’activitat. En l’opció B la provisió va 
creixent a poc a poc exercici a exercici, i l’actiu no experimenta cap incre-
ment en el seu valor. 

La Recomanació Comunitària (2001a: 39) admet ambdós tractaments 
comptables, encara que considera preferible el primer. En la nostra opinió, 
vam considerar que aquesta opcionalitat obstaculitza un dels objectius bà-
sics que persegueix la pròpia Recomanació, que no és altre que afavorir la 
comparabilitat de la informació comptable mediambiental. És de lamentar 
que la Comissió no s’hagi decantat per una opció única i s’hagi quedat a 
mig camí entre la dotació progressiva tradicional prevista en la IV Directiva 
d’una banda, i l’opció política d’acostament a les normes internacionals del 
IASB, per l’altre. 

Certament, l’elecció entre ambdues dista de ser fàcil. Es pot argumen-
tar que l’opció A de la NIC 37 suposa que l’actiu val més com més gran 
dany mediambiental produeix. En el marc conceptual convencional vigent 
a Espanya, l’import amb què apareix un actiu en el balanç s’entén com el 
seu valor a cost històric, cosa que avala aquesta interpretació. No obstant 
això, també podem considerar que l’addició del cost de desmantellament al 
d’adquisició de l’actiu està trencant el criteri del cost històric: es tractaria, 
en realitat, d’una barreja d’aquest amb el cost futur de restauració, que 
contempla el cicle complet de vida de l’explotació.

En la nostra opinió, aquesta consideració suposaria un argument en 
favor del cost real associat a l’explotació d’una pedrera, que no es restrin-
geix al seu valor d’adquisició, sinó que ha d’incorporar els costos mediam-
bientals que suposarà la restauració de l’entorn. Aquests costos fan que la 
seva explotació sigui més cara, però no que la pedrera tingui més valor. Per 
a evitar confusions, cas de seguir l’opció A postulada per la NIC 37, vam 
considerar que s’hauria d’informar en la memòria, específi cament, de qui-
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na part del cost és el preu pagat per l’adquisició o producció de l’actiu, i 
quina part correspon a l’import estimat de restauració; la qual cosa afavo-
reix la visibilitat de la dimensió mediambiental completa d’aquest tipus 
d’inversions. 

No obstant això, el reconeixement d’un passiu per l’import total des 
del primer moment sembla poc d’acord amb la pròpia defi nició de passiu. 
Sigui, per exemple, que l’explotació d’una pedrera estigui prevista per a 
un període de 20 anys. En fi nalitzar el primer exercici, i com a conse-
qüència de l’activitat executada durant aquest any (succés passat), s’ha 
generat una obligació actual de restauració equivalent al 5% del valor, no 
del 100%.

L’opció B de constitució gradual de la provisió per restauració presen-
ta, per la seva banda, l’avantatge que el seu import acumulat en cada exer-
cici es pot anar ajustant millor al cost real estimat de la restauració a cada 
moment. Pensem, per exemple, en una pedrera de pedra l’explotació de la 
qual es preveu que duri 50 anys. Els costos reals de restauració aniran crei-
xent a mesura que vagi avançant l’explotació. De manera que si, per raons 
imprevistes de mercat, aquesta explotació deixés de ser rendible una vega-
da transcorreguts solament 10 anys, una dotació progressiva s’ajustaria mi-
llor a la realitat que aquella que s’hagués realitzat per l’import total en el 
moment inicial, seguint el criteri de la NIC 37. Com a contrarèplica, resul-
ta clar que en tal cas l’opció A és susceptible de ser ajustada sense majors 
complicacions. 

A Espanya, la norma vuitena de la Resolució de l’ICAC (2002: 12833-
12834) aposta clarament per la dotació gradual de les obligacions a llarg 
termini de reparació del medi ambient. 

En la nostra opinió, l’opcionalitat prevista en la Recomanació és poc 
encertada, sobre tot si tenim en compte la pròpia naturalesa jurídica d’una 
Recomanació a l’efecte de la seva incorporació real a cada Estat membre. No 
obstant això, aquesta crítica queda matisada perquè el text disposa, en el cas 
que l’empresa opti per la dotació gradual, que haurà d’informar a la memòria 
de l’import total que es necessitaria per a cobrir tals costos a llarg termini.

5.3. Descompte dels fl uxos futurs de sortides de caixa 

Una altra qüestió important en la valoració de les responsabilitats me-
diambientals és l’oportunitat o no de descomptar els fl uxos futurs de sorti-
des de caixa. 

La Recomanació de la Comissió (2001a: 39-40) permet descomptar 
aquests fl uxos a valor actual, si bé no és obligatori fer-ho, de manera que 
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novament s’introdueix una opcionalitat que anirà en detriment de la com-
parabilitat. L’empresa haurà d’informar en la memòria del mètode escollit 
i dels criteris aplicats en el seu càlcul. 

La Recomanació coincideix amb la NIC 37 (que cita explícitament en 
aquest punt) en exigir l’ús de valors descomptats en aquells entorns econò-
mics en què el valor dels diners en el temps sofreixi canvis importants. En 
el mateix sentit apunta la Resolució de l’ICAC (2002: 12833) en la seva 
norma sisena: «quan sigui signifi catiu, haurà de tenir-se en consideració el 
corresponent efecte fi nancer de la provisió». 

Altres posicionaments doctrinals són contraris al descompte, com el 
del FASB (1990), que només ho contempla per als passius certs. Per la seva 
banda, el CICA (1993) permet el descompte de les provisions si el seu im-
port és elevat i la seva realització és molt llunyana. 

En la nostra opinió, en l’actual context ens sembla més adequada la 
valoració sense descompte, tret que l’escenari econòmic actual s’alteri en 
el sentit d’introduir canvis importants en el valor dels diners en el temps. 
En aquest mateix sentit es pronuncia Larrinaga (1999), que recorda que el 
fet que la responsabilitat futura contingui elements d’incertesa resta argu-
ments per al descompte.

6. Visibilitat dels passius mediambientals en els comptes 
anuals 

Pel seu propi contingut, la informació fi nancera mediambiental hauria 
d’incloure’s en els comptes anuals de l’entitat: balanç, compte de pèrdues i 
guanys, i memòria. La seva inclusió efectiva en els comptes anuals equipa-
raria la informació comptable de caràcter mediambiental amb la resta, ga-
rantiria la seva publicitat mitjançant dipòsit al Registre Mercantil, i el que 
tal vegada resulti més decisiu és que aquesta informació ha de ser auditada, 
cosa que comporta que la professió auditora verifi qui la qualitat de la infor-
mació mediambiental continguda en els comptes anuals. 

Plantegem a continuació algunes refl exions sobre la inclusió en els 
comptes anuals de la informació sobre passius certs, provisions i contin-
gències de naturalesa mediambiental:

Respecte d’aquestes partides, l’estructura convencional del balanç de si-
tuació permet que els passius certs i les provisions per a riscos i despeses de 
naturalesa mediambiental apareguin en rúbrica pròpia. En la nostra opinió, 
aquesta és l’alternativa preferible, ja que n’incrementa la visibilitat i, per tant, 
la consciència referent a això. En canvi, i a causa de la seva pròpia naturalesa, 
la informació sobre les contingències s’ha de situar a la memòria. 
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El text de la Recomanació Comunitària (2001a: 41, punt 3) avala el 
desglossament de les partides mediambientals, i disposa que els Estats 
membres podran imposar a aquest efecte subdivisions més detallades de les 
partides previstes en els models de balanç i de compte de pèrdues i guanys 
de la IV Directiva. En aquest sentit, el text de la Recomanació (2001a: 41, 
punt 4) assenyala: «En la mesura que siguin d’una certa importància, re-
sulta més adequat mostrar les responsabilitats mediambientals en el ba-
lanç. Si no es fa així i sempre que siguin d’una certa importància, haurien 
de precisar-se separadament en la memòria». Ens sembla un plantejament 
encertat, per la transparència que confereix a un tipus especial de passius en 
què resulta pràctica habitual de les empreses l’evitar informar sobre ells. 

En canvi, ens sembla menys encertat que el text comunitari indiqui que 
«Les provisions haurien de fi gurar al balanç a la partida Altres provisi-
ons», encara que després autoritzi el desglossament indicat abans i n’impo-
si el detall a la memòria. En la nostra opinió, resultaria més adequat propo-
sar directament que apareguin separadament en el balanç sota un compte 
específi c, que podria ser l’indicat, per al cas dels imports signifi catius, en 
les adaptacions sectorials del PGC i en la Resolució de l’ICAC de 2002: 
(145) Provisió per a actuacions mediambientals.

El text de la Resolució de l’ICAC (2002: 12834) requereix que s’infor-
mi a la memòria sobre la naturalesa d’aquestes provisions, i que s’indiqui 
per a cadascuna d’elles el seu saldo inicial, dotacions, aplicacions, i saldo 
fi nal. Considerem que es tracta d’una informació molt completa i adequa-
da, donada la incertesa que afecta aquest tipus de provisions. De manera 
anàloga, vam pensar que els passius certs han d’aparèixer en el balanç se-
paradament, indicant el seu caràcter mediambiental. 

El grau d’incertesa que envolta les responsabilitats mediambientals ar-
riba a la seva graduació màxima en les contingències. Precisament per això, 
la informació referent a aquestes ha de fer-se amb profusió de detall, ja que 
d’una altra manera els usuaris dels estats fi nancers tindran difi cultats per a 
forjar-se una imatge fi del del seu veritable abast. En aquest sentit, existeix 
una coincidència clara entre els diferents pronunciaments normatius (NU, 
1998; FEE, 1995; CICA, 1993) a favor que es distingeixin les contingènci-
es mediambientals de la resta, i que es proporcioni informació detallada 
sobre cadascuna d’elles.

Així doncs, els requeriments informatius referent a això són abun-
dants. Per exemple, la Resolució de l’ICAC (2002: 12834) requereix en 
la memòria informació sobre «Contingències relacionades amb la pro-
tecció i millora del medi ambient, incloent els riscos transferits a altres 
entitats, sistema d’avaluació de l’estimació i factors de què depèn, amb 
indicació dels eventuals efectes en el patrimoni i en els resultats; si es-
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cau, s’indicaran les raons que impedeixen aquesta avaluació així com els 
riscos mínims i màxims; efectes operatius i fi nancers que es preveuen 
com a conseqüència dels compromisos i les inversions futures de natura-
lesa mediambiental». 

Per la seva banda, la Recomanació Comunitària (2001a: 41, punt 5 d) 
es pronuncia en anàleg sentit, en requerir informació sobre «les responsa-
bilitats mediambientals contingents... inclosa la informació de contingut 
amb el detall sufi cient, de manera que es pugui conèixer la naturalesa de 
la contingència. Si existeixen incerteses signifi catives de mesurament que 
impedeixen calcular l’import de la responsabilitat mediambiental, s’haurà 
d’indicar aquest fet al costat de les raons que el provoquen i, quan sigui 
possible, tota la gamma de resultats possibles».

La Recomanació requereix, en general, que en la memòria s’informi 
dels criteris de valoració aplicats a totes les qüestions mediambientals. Pel 
que fa a passius, estableix els dos requeriments puntuals que exposem a 
continuació: 

a)  Per a cada responsabilitat mediambiental de certa importància, una 
descripció de la seva naturalesa i un esment del calendari i les con-
dicions de pagament, juntament amb una explicació del dany i de les 
normes o reglaments que requereixen la seva reparació i les mesures 
de restauració o prevenció que s’hagin proposat. Aquests requeri-
ments clarifi quen el seu contingut als usuaris dels estats compta-
bles. 

b)  Si s’ha optat per la valoració actual dels futurs fl uxos de sortida de 
recursos i l’efecte del tipus de descompte és de certa importància, 
s’haurà de precisar l’import no descomptat de la responsabilitat i el 
tipus de descompte utilitzat.

7. Conclusions 

En l’àmbit de la UE la preocupació pel refl ex comptable dels aspectes 
sòcio-mediambientals juntament amb els fi nancers s’ha anat plasmant en 
diferents documents que juntament amb els emesos per altres organismes 
internacionals com AAF, AICPA, CICA, IASB, ISAR, FASB, FEE, GRI, 
SEC, entre altres, han contribuït de manera destacada a l’establiment d’un 
marc de referència per a la informació mediambiental. 

Posteriorment, l’adopció de les NIIF per part de la UE suposa diferents 
repercussions per a la informació sòcio-mediambiental en els diferents Es-
tats membres i que, en el cas espanyol, suposarà noves reinterpretacions de 
la Resolució de l’ICAC relativa a la inclusió dels aspectes mediambientals 
en els comptes anuals. 
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Actualment, en les NIIF aquest tipus d’informació es considera de ca-
ràcter complementari i se situa en estats o informes addicionals als comptes 
anuals. Per tant, no és objecte de desenvolupament per part de les NIIF. 
Això es deu, fonamentalment, d’una banda, al fet que el desenvolupament 
del marc conceptual de les NIIF és anterior a les iniciatives d’inclusió dels 
aspectes socials i mediambientals; i per l’altra, a les difi cultats de satisfer 
les necessitats d’informació d’un ampli espectre d’usuaris. Per altra banda, 
l’efecte de l’aplicació estricta de la materialitat i l’agrupació de dades a la 
informació de tipus social i mediambiental podria donar lloc al no reconei-
xement de despeses o d’inversions de naturalesa mediambiental. Aquest 
efecte podria ser pal·liat postposant al fi nal de l’exercici comptable l’apli-
cació del principi d’importància relativa.

En el present treball ens hem centrat en les responsabilitats de natura-
lesa mediambiental; perfi lant l’abast dels conceptes de passiu mediambien-
tal cert, provisió per a riscos i despeses mediambientals, i passius contin-
gents d’aquesta naturalesa. 

En relació amb les alternatives que es plantegen sobre el reconeixement 
i la valoració de les responsabilitats mediambientals, vam considerar que:

a)  Quan els passius futurs estan totalment o parcial coberts per tercers 
com, per exemple, per una companyia d’assegurances, ha d’infor-
mar-se de l’import total de la responsabilitat i de la part coberta per 
tercers, indicant el grau d’incertesa que afecta a ambdues. 

b)  En el mesurament i registre de les provisions per a la restauració de 
llocs contaminats i costos de desmantellament, resulta preferible 
l’opció d’incrementar en el moment inicial el valor d’entrada de 
l’actiu pel seu cost total estimat de restauració, reconeixent simultà-
niament una provisió com a contrapartida, i informar de tot això a la 
memòria. 

c)  La possibilitat de descomptar els fl uxos futurs de sortides de caixa 
no ens sembla la més recomanable en l’actual context econòmic, 
caracteritzat per tipus d’interès i taxes d’infl ació baixos.

Finalment, opinem que la prescripció de la normativa espanyola, sobre 
la ubicació d’aquests continguts en els comptes anuals de les empreses, no 
és sufi cient; ja que per l’aplicació del principi d’importància relativa se sol 
circumscriure la informació mediambiental a la memòria. En aquest sentit, 
ens sembla preferible que aquesta informació aparegui en el balanç i en el 
compte de resultats, sota comptes específi cs, amb l’objectiu que els dife-
rents col·lectius d’usuaris puguin formar-se una imatge més precisa sobre 
els aspectes mediambientals considerats. 
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