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Presentació

Donada la importància de les pimes en el nostre teixit empresarial, hem 
considerat oportú publicar aquesta Guía per a la preparació de l’informe 
de gestió.
La Guía resumeix les recomanacions incloses a l’apartat V dedicat a les 
petites i mitjanes empreses de la “Guía para la elaboración del informe de 
gestión de las entidades cotizadas” (CNMV, 2013). En el text s’han intercalat 
els exemples inclosos a l’annex A de l’esmentada publicació.
Les següents recomanacions específiques tenen com a objecte resumir, 
seguint la normativa legal aplicable, els continguts que podria incloure 
l’informe de gestió en les petites i mitjanes empreses. 
Les recomanacions s’han elaborat tractant d’adaptar el contingut de l’in-
forme de gestió a les peculiaritats d’aquest tipus d’empreses, resumint-ne 
o abreujant-ne el contingut, a fi de tenir en compte que la seva comple-
xitat organitzativa i d’operacions, així com la naturalesa dels riscos que 
assumeixen, poden venir temperats per la grandària reduïda de la seva 
activitat. També s’ha considerat l’estalvi de costos que pot significar comp-
tar amb un model d’informe més simplificat, així com l’ajuda que els 
formats poden suposar per als encarregats de redactar i aprovar l’informe 
de gestió. Seguint les pautes de la Quarta Directiva a l’efecte de l’aplicació 
d’aquesta Guia específica, s’entén per pime l’entitat que no sigui de crèdit 
i que durant dos exercicis consecutius no superi dos dels següents límits: 
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•	Import	net	de	la	xifra	de	negocis	superior	a	35	milions	d’euros	
•	Total	actiu	superior	a	17,5	milions	d’euros	
•	Plantilla	mitjana	de	l’exercici	superior	a	250	empleats	

Les empreses que deixin de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues 
de les circumstàncies anteriors, podran considerar-se pime1. 

L’objectiu de l’informe de gestió és l’exposició fidel de l’evolució dels 
negocis, juntament amb una descripció dels principals riscos als quals 
s’enfronta l’entitat. En conseqüència, i amb independència de l’objectiu 
de simplificació que anima aquesta recomanació, cap informació que per 
la seva naturalesa o envergadura hagin de conèixer els accionistes de l’en-
titat i els participants al mercat pot obviar-se pel fet de seguir uns deter-
minats formats la missió dels quals és servir d’ajuda en l’elaboració de 
l’informe de gestió. D’aquesta forma, si hi ha informació rellevant no 
recollida en els formats que segueixen haurà de ser afegida i explicada per 
l’entitat en elaborar l’informe de gestió, ja sigui utilitzant els elements 
informatius que conté aquesta recomanació o uns altres diferents. Per 
contra, si algun dels elements que segueixen no fos aplicable a les circums- 
tàncies particulars de l’entitat, s’assenyalaria específicament en el propi 
informe de gestió, donant l’explicació corresponent si es considera ne-
cessari. 
L’entitat que confeccioni l’informe de gestió seguint aquesta Guia podrà 
incloure, al seu inici, una declaració que ha estat elaborat seguint les re-
comanacions específiques per a petites i mitjanes empreses cotitzades 
d’aquesta Guia.

1. La Quarta Directiva del Consell de 25 de juliol de 1978 basada en la lletra g) de 
l’apartat 3 de l’article 54 del Tractat i relativa als comptes anuals de determinades formes 
de societat (78/660/CEE) a l’article 27 estableix els límits, actualitzats periòdicament 
(l’última vegada el 2006), que defineixen a les mitjanes empreses.


