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2. EL FUTUR DE LA INFORMACIÓ REQUERIDA

INFORMACIÓ NO FINANCERA

“Els comptables podrien salvar el món”

Peter Bakker, president del World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), durant la celebració el 2012 a Rio de Janeiro de la
Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible
(més coneguda com a Rio+20).
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Sostenibilitat

“La societat del coneixement i la nova economia”
“El canvi continu de l’entorn social”

“l’excés i la velocitat de la informació”
“la globalitat”

“el paper cada vegada més important de les TIC”

fan que les empreses estiguin obligades a aportar 
valor d’una forma diferent en un nou entorn volàtil, incert, 

complex, ambigú.

El model tradicional utilitzat fins aquest moment, per fer empresa, ja 

no és suficient. L’objectiu principal de les corporacions ha estat 
maximitzar i optimitzar els beneficis econòmics (actius 

tangibles) i això és el que ha donat valor a les empreses del passat.

ENS TROBEM EN UN NOU CONTEXT
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Sostenibilitat

Satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de 
les generacions futures de satisfer les seves, garantint l'equilibri entre 

creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. 

D'aquí neix la idea del desenvolupament sostenible, com aquella manera de 

progrés que manté aquest delicat equilibri avui, sense posar en perill els recursos 
del demà.

Sostenibilitat

creixement econòmic / medi 
ambient / benestar social RECURSOS 

actuals i futurs
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Sostenibilitat ambiental, que és aquella que posa l'accent 
a preservar la biodiversitat sense haver de renunciar al progrés 

econòmic i social;

Sostenibilitat social, que busca la cohesió de la població i 
una estabilitat d’aquesta població.

Sostenibilitat econòmica, que s'encarrega que les 
activitats que busquen la sostenibilitat ambiental i social siguin 

rendibles;

Sostenibilitat
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TRANSPARÈNCIA 

Legislació actual

• 24 de novembre de 2017 s’aprova el Reial decret llei 18/2017,
de modificació del Codi de Comerç, Llei de Societats de Capital i
la Llei d’Auditoria de comptes (obligatori exercici 2017).

• Llei 11/2018, de 28 de desembre per la què es modifica el Codi
de Comer´, Llei de Socitats de Capital i la Llei d’Auditoria de
Comptes (obligatori exercici 2018).

• Llei 19/2014 Llei de Transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

• Llei 21/2014 del Protectorat de les Fundacions i el seu
Reglament desenvolupat amb l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de
setembre (obligatori exercici 2017) .
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INFORMACIÓ NO FINANCERA

Què és la informació no financera?

La no reflectida en els comptes anuals però que pot afectar
l’evolució futura de l’organització i aquells tercers amb qui es
relaciona (grups d’interès): Clients, proveïdors, personal,
socis, administracions, societat en general...

La informació no financera quedava
recollida en les memòries d’activitat,
sostenibilitat o informes integrats que algunes companyies
redactaven algunes entitats de
forma voluntària.
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• Entitats que perceben ajuts públics: el 40% 
dels seus ingressos provinguin d’AAPP per 
mitjà de subvencions, conveni o 
qualsevol tipus de contracte de 
prestacions de serveis o l’import dels 
quals sigui superior a 60 mil euros.

• Entitats que no perceben ajuts públics, 
segons la seva mesura. 

TRANSPARÈNCIA

INFORMACIÓ NO FINANCERA ENL
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El balanç social és un document informatiu  l’objectiu del qual és donar a conèixer 

el valor generat per les entitats. Inclou valors econòmics socials i mediambientals. 

ACTIU

• Creació llocs de 

treball.

• Generació de riquera.

• Contribució social

• Contribució medi 

ambiental

• Conciliació laboral

• Igualtat de gènere

• Reducció de costos 

socials i 

mediambientals. 

• Etc.

PASSIU

• Contaminació ambiental.

• Contaminació acústica i 

visual.

• Conflictes socials.

• Accidents de treball.

• Malbaratament recursos 

naturals.

• Malalties professionals

• Increment de costos 

socials i mediambientals

• Etc. 

EL BALANÇ SOCIAL

INFORMACIÓ NO FINANCERA ENL
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INFORMACIÓ NO FINANCERA ENL

CODI DE BON GOVERN i bones practiques de gestió

Normes d’actuació, principis ètics, regles d’actuacions de 
govern i professionals de la gestió 

Informe 

anual de 

Govern 

corporatiu

INFORME ANUAL DE CODI DE CONDUCTA

Relacionada amb l’adquisició i gestió de les 

inversions financeres
• Selecció compte criteris de seguretat, 

liquidés, rendibilitat, diversificació, 

respecte a valors ètics i morals .

• Gestionades per persones amb 

coneixements tècnics i competència 

professional.

• Sense finalitat especulativa. 
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INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL

Quines entitats estarien obligades segons Llei 11/2018?

Grups d’empreses o individuals

PRIMERA CONDICIÓ

 I 

SEGONA CONDICIÓ O TERCERA CONDICIÓ

Dos de les tres:

·Actiu > 20 milions

·XN > 40 milions

·Treballadors > 250 

Son les mateixes condicions per 

a una empresa individual com 

per a un grup consolidat 

d’empreses.

500 TREBALLADORS 

ENTITATS INTERES 

PÚBLIC

A data de tancament durant 2 anys consecutius

Entitats regulades: 

Asseguradores, Entitats de 

crèdit, Fons de pensions, 

Fundacions bancàries etc.                 

Altres mercantils: XN>2.000 

milions Treballadors> 4.000

Disposició Transitòria: 3 anys després entrada en vigor la 

primera condció serà reduïda a 250 treballadors. 
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INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL

Informació necessària per a comprendre:

L’evolució, els resultats i la situació del grup o la
Companyia i l’impacte de la seva activitat respecte:

* Medi ambient

* Societat

* Drets humans

* Lluita contra la corrupció i el suborn

* Personal, incloent mesures per a afavorir el principi
d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones.

Quina és la informació obligatòria?
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INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL

• Descripció model de negoci

• Descripció polítiques sobre les qüestions rellevants

• Indicadors clau de la informació no financera

• Riscos de l’activitat

• Informació sobre qüestions mediambientals

• Informació sobre qüestions socials (s’inclou personal)

• Informació sobre respecte als drets humans

• Informacio sobre la lluita contra corrupción i suborn

• Altres com compromís amb consumidors, desenvolupament
sostenible, etc.

Informació a incloure



15

INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL

• Informe de gestió o

• En document a part deixant constància

en tots dos documents del compliment de la Llei 11/2018

• Exempcions

La informació serà pública

dipositada al Registre Mercantil

Els grups consolidats hauran de publicar-ho a la seva pàgina web, 6
mesos mesos després del tancament de l’exercici i per un periode
de 5 anys.

Com i on s’informa?
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Algunes de les referències internacionals a utilitzar en 
la redacció de l’EINF:

� Pacte Mundial de les Nacions Unides 

� Principis rectors de l’ONU sobre empreses i drets 
humans.

� L’Organització per al Desenvolupament i la 
Cooperació 

� ISO 26000

� Global Reporting Initiative G4

INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL
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INFORMACIÓ NO FINANCERA SOCIETATS DE CAPITAL

Explicació clara i motivada de per què no es té la informació o
per què no s’apliquen les polítiques corresponents.

La informació ha d’estar auditada?

L’auditor de comptes ha de fer referència a si s’inclou o no la
informació obligatòria.

Però el projecte diu… “la información incluida en el estado de
información no financiera será verificada
por un prestador independiente de

servicios de verificación”

Què passa si no es disposa d’aquesta informació?
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ELS AUDITORS I LA INFORMACIÓ NO FINANCERA

COM A VERIFICADOR DE LA INF

ICAC, consulta de 12 de febrer

Els auditors de comptes poden efectuar la revisió de la informació
sense que hi hagi cap impediment des del punt de vista de la
reglamentació de l’auditoria de comptes.

Actuació dels auditors en la verificació de l’Estat
d’Informació no Financera

Encàrrec d’assegurament limitat : Reducció del risc fins a nivell
acceptable.

Norma Internacional d’Encarrecs Assegurament ISAE 3000
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ELS AUDITORS I LA INFORMACIÓ NO FINANCERA

COM A AUDITOR LEGAL DE LA COMPANYIA

L’auditor només ha de comprovar que l’EINF es trobi inclòs a
l’informde de gestió o que allà es faci referència a l’existència d’un
document extern on, de forma explícita, es manifesti que inclou la
informació no financera prevista a la Llei 11/2018, en cas contrari
s’haurà d’informar de la seva inexistència.
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Gràcies per la seva 
atenció

Precs i preguntes?
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AUREN ESPANYA
www.auren.es

Alacant - Barcelona - Bilbao - Cartagena - La Corunya - Las Palmas de Gran Canària  
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AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com

Alemanya - Argentina - Colòmbia - Mèxic - Països Baixos - Portugal - Uruguai - Xile

PRESÈNCIA EN ALTRES LLOCS DEL MÓN:

Membre de:

www.antea-int.com


