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1. Introducció 

 
• La normativa europea d’informació no financera (Directiva 2014/95/UE) i Llei 11/2018 exigeix aquesta informació a 

Entitats d'Interès Públic (EIP) i grans societats.   

• L’objectiu de l’estudi és posar en evidència la comunicació dels indicadors no financers de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA).  

• La metodologia utilitzada explora al 2018 la informació no financera als web de la CCMA i a la base de dades My 

News.  

• Finalment es presenten els resultats i conclusions. 

 



2. Marc Teòric 

 2.1. Regulació de la informació no financera  (Llei 11/2018, àmbit d'aplicació, contingut de la informació no financera)   

                    2.2 Indicadors no financers reconeguts (GRI, AECA)   

Indicadors Ambientals 

 

 

               

Indicadors d’eficiència energètica i emissions 

Consum d’energia 

Consum d’aigua 

Emissions contaminants 

Indicadors d’eficiència de gestió de residus 

Generació de residus 

Residus gestionats 

Residus reutilitzats 



2. Marc Teòric 

 Indicadors Socials 

 

 

               

Indicadors de capital humà 

Treballadors 

Diversitat de gènere dels treballadors 

Llocs d’alta direcció 

Diversitat de gènere de l’alta direcció 

Estabilitat laboral 

Absentisme 

Rotació de treballadors 

Creació neta de treball 

Antiguitat laboral 

Formació dels treballadors 

Indicadors de capital social 

Regulació de clients 

Pagament a treballadors 



2. Marc Teòric 

 Indicadors de Govern Corporatiu 

 

 

               

Indicadors de bon govern corporatiu 

Consellers 

Consellers independents 

Consellers de Responsabilitat Social Corporativa 

Comissió executiva  

Comitè d’Auditoria 

Comissió de nomenaments 

Reunions del Consell 

Remuneracions del Consell 

Remuneració total del Consell 

Diversitat de gènere en el Consell 



2. Marc Teòric 

 2.3 Revisió de la Literatura 

 

• En un estudi recent sobre la informació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’assenyala que el reporting de RSC s’ha 

d’innovar apostant per un informe integrat (Marqués-Pascual et al. 2018). El nostre estudi pretén evidenciar la informació no financera que 

comunica aquest ens públic, de referència pel sector, per poder arribar a un reporting integrat (Rivera-Arrubla, Zorio-Grimab, García-Benau, 

2016), per informar més i millor als seus grups d’interès, com a necessitat assenyalada en la revisió de la literatura. 

 

               



3. Metodologia 
• La metodologia és exploratòria, a dos nivells: 

 

1. web de la CCMA: Per evidenciar com comunica la informació no financera la CCMA, quina és la transparència web d’aquesta 

entitat en indicadors no financers a desembre de 2018, com empresa referent a Catalunya en l’àmbit de la comunicació que pot 

afavorir que d’altres empreses informin d’aspectes ambientals, socials i de govern corporatiu.  

 

2. base de dades My News: Per posar en relleu la informació no financera de la CCMA que es subministra a la premsa divulgativa. 



4. Discussió dels resultats 

 

 

 

 

• La CCMA, hauria de millorar la informació no financera que subministra. 

• La CCMA com a grup empresarial referent en la comunicació ha de disposar d’informació integrada financera i no financera, 

per identificar el valor d’aquesta institució (Rivera-Arrubla, Zorio-Grimab, García-Benau, 2016) i comunicar-ho 

oportunament. 

• La CCMA no disposa, en general, d’informacions en la pàgina web dels indicadors no financers, les informacions que té fan 

referència a l’àmbit social i de govern corporatiu. 

• La CCMA tampoc ho comunica a la premsa divulgativa i seria interessant que aquests mitjans de comunicació de servei 

públic, donessin aquestes informacions,  per afavorir que d’altres organitzacions similars informin d’aspectes ambientals, 

socials i de govern corporatiu, com aspectes rellevants que cal comunicar per percebre el valor de les organitzacions. 



5. Conclusions 
• La inestabilitat econòmica i social potencia l’interès per la transparència informativa a nivel financer i no financer 

(información integrada) a diversos sectors de la societat i grups d’interès. 

• La informació financera està normalitzada i és obligatòria, en canvi, la informació no financera s’ha normalitzat en dates 

recents per a grans empreses, però la tendència és subministrar aquesta informació per part de les organitzacions 

referents. 

• Pels inversors aquesta informació financera i no financera es cabdal i ajuda a la reputació corporativa de les 

organitzacions i la seva supervivència. 

• Estàndards i normativa afavoreixen la comunicació de la informació no financera i la CCMA, té un ampli marge de millora 

en la comunicació de la informació no financera. 

• Cal que la  CCMA comuniqui millor la informació no financera com a referent a seguir per institucions similars. 
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