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RESUM 

 

L’entorn dinàmic al qual s’enfronten habitualment les empreses i 
la influència que hi exerceix l’ambient extern i intern envolta la gestió 
empresarial d’unes incerteses que requereixen sistemes de prevenció i 
control de riscos en els quals s’ha d’implicar una gran part de l’orga- 
nització. Conscients d’aquesta realitat, a Espanya s’han  desenvolu- 
pat diverses iniciatives normatives relatives al control i supervisió dels 
riscos. Un dels intents més recents està especialment dirigit a l’aug- 
ment de la transparència com un mecanisme addicional de supervisió 
i control indirecte. L’objectiu d’aquest treball és descriure el control i 
supervisió de riscos des d’una perspectiva de govern corporatiu, po- 
sant l’accent en el bon govern i la política de control i supervisió de 
riscos, el paper de la comissió d’auditoria i la importància de la trans- 
parència. 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 
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Govern corporatiu, control dels riscos, supervisió dels riscos, co- 
missió d’auditoria, transparència informativa. 
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ABSTRACT 
 

Companies usually face to a dynamic environment where exter- 
nal and internal factor impact on their aims and likelihoods to survive, 
surrounding the business management with uncertainties that require 
risk prevention and control system. Aware of this reality, several regu- 
latory initiatives related to risk control and supervision have been de- 
veloped in Spain. One of the most recent attempts is especially aimed 
at increasing transparency as an additional indirect mechanism of su- 
pervision and control. The objective of this paper is to describe the 
control and supervision of risks from a corporate governance perspec- 
tive, emphasizing good governance and the risk control and supervi- 
sion policy, the role of the audit committee and the importance of 
transparency. 

Classification JEL: G32, M41, M42. 
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1. Introducció 

 
En un context empresarial, cada vegada més dinàmic i internacionalit- 

zat, és evident que les empreses no poden percebre’s com un compartiment 
estanc, sinó com un conjunt de relacions economicofinanceres i contractuals 
entre agents que contribueixen, de maneres diverses, al desenvolupament 
del negoci. A més, en aquest context, les teories de l’organització han posat 
un èmfasi especial en la influència de l’entorn sobre els objectius i/o resul- 
tats de l’empresa, tant presents com futurs. Per tant, es pot dir que hi ha un 
ambient intern i un extern que influeixen i es veuen influenciats per l’activi- 
tat de l’empresa i és per això que és important controlar i gestionar els im- 
pactes de tots dos ambients, que poden traduir-se en riscos de conseqüències 
importants per al futur d’aquesta. 

En aquest ambient d’incertesa, les funcions de gestió s’adapten per 
conèixer els riscos inherents a l’activitat de l’empresa i implicar totes les 
àrees de l’organització en la seva identificació i control. Sorgeix així la «ges- 
tió dels riscos» com una àrea especialitzada de la gestió empresarial l’objec- 



Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 71 25/10/2019 10:21:32 

 

 

 

Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 28, any 2019, pp. 69-88 71 
 
 

tiu de la qual és identificar, controlar i prevenir riscos. Més enllà d’aquestes 

qüestions discutides i desenvolupades en els treballs previs d’aquest núme- 
ro de la Revista de Comptabilitat i Direcció, la qüestió que ens ocupa en 
aquest treball és la supervisió de la prevenció i el control dels riscos com 
una activitat important que permet identificar i corregir unes deficiències 
del sistema. 

Amb l’objectiu d’analitzar la normativa que regula aquestes funcions a 
Espanya i la seva aplicació en el context empresarial, aquest treball descriu 
el control i la supervisió dels riscos, així com els òrgans de govern les fun- 
cions del qual es vinculen a aquesta tasca (consell d’administració i comis- 
sió d’auditoria), i fa una especial referència a la importància de les tasques 
de transparència com un mecanisme addicional de supervisió i al qual re- 
centment s’ha donat una importància significativa. 

 
 

2. El control i la supervisió dels riscos 
 

Com s’ha manifestat prèviament, el concepte de risc va estretament re- 
lacionat al d’incertesa o absència de certesa respecte al futur, i és especial- 
ment rellevant en el context empresarial, ja que és indicatiu de la probabilitat 
o proximitat d’un perill o mal per a l’organització (López i Anciano, 1992). 
De fet, el risc sol vincular-se al concepte de «pèrdues» (Mitchell, 1995) i a 
les conseqüències i incerteses que podrien provocar aquestes pèrdues (Yates 
i Stone, 1992). En concret, l’Institut d’Auditors Interns (d’ara endavant, IAI) 
(2011, p. 159) defineix el risc com «la possibilitat que ocorri un esdeveni- 
ment que tingui un impacte en l’abast dels objectius». Així, puntualitza que 
«el risc es mesura en termes d’impacte i probabilitat». 

La preocupació pel risc empresarial no és un tema nou. No obstant 
això, va ser arran de l’última crisi econòmica i financera, que diversos orga- 
nismes internacionals i, especialment, l’OCDE i la Unió Europea van co- 
mençar a mostrar una rellevant i creixent preocupació per l’establiment d’un 

control i una supervisió adequats dels riscos, traslladant aquesta preocupa- 
ció al context empresarial. De fet, tant des de l’àmbit acadèmic (Blun- 
dell-Wignall et al., 2008) com institucional (Nacions Unides, OCDE, entre 
d’altres), s’ha assenyalat que una de les causes de l’última crisi economico- 
financera va ser la feblesa del govern corporatiu en la funció de supervisió i 
control dels riscos especialment en el sector financer, la qual cosa va provo- 
car un «efecte cascada» en la resta de companyies, que va derivar en l’emis- 
sió de diversos informes que faciliten a les empreses la gestió i control dels 
seus riscos (COSO II (2004), COSO I actualitzat (2013), entre d’altres), així 
com de normes que imposen àmplies obligacions en aquest sentit, especial- 
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ment en el sector financer i assegurador (Basilea III, Solvència II, Circulars 
6/2009 i 1/2014 CNMV, etc.). 

En concret són diverses les idees o els plantejaments sobre la gestió de 
riscos que semblen anar units a aquest corrent normatiu. 

En primer lloc, les normes i els informes diferents esmenats anterior- 
ment coincideixen a destacar que és necessari que les empreses duguin a 
terme un sistema de gestió dels riscos, així com una supervisió d’aquesta 

gestió. Per poder dur a terme la gestió dels riscos, cal, en primer lloc, identi- 
ficar els riscos als quals s’enfronta l’empresa. Una vegada identificats els 
riscos, en segon lloc, es durà a terme l’anàlisi i quantificació d’aquests. I, en 
tercer lloc, es realitzarà la planificació i resposta als riscos. Tot aquest pro- 
cés té com a últim objectiu transformar els riscos en avantatges competitius 
enfront d’altres empreses de la competència que els permetin crear valor 

(Walker et al., 2006). Per part seva, la supervisió de la gestió del risc consis- 
tirà a supervisar totes les fases efectuades en la gestió del risc. 

En segon lloc, també coincideix la idea que la gestió dels riscos ha 
d’implantar-se en la societat de manera global, implicant tots els estaments 
de la societat i no com una tasca individual o parcial. No obstant això, en 
última instància, l’òrgan responsable d’establir un control intern i un siste- 
ma de gestió de riscos és el consell d’administració, i correspon a l’equip de 
direcció la tasca de dissenyar, implantar i posar en marxa aquests sistemes 
de control i gestió. Tots dos òrgans, consell d’administració i equip de direc- 
ció, s’encarregaran de transmetre la filosofia i les tasques que cal realitzar a 
la resta de l’organització. Finalment, la funció de supervisar els sistemes de 
control i gestió dels riscos, funció que fins fa poc estava exercida pel consell 
d’administració, s’ha anat cedint en els últims anys a la comissió d’audito- 
ria, com es comentarà posteriorment. 

 
 

3. El bon govern i les polítiques de control y supervisió dels 
riscos 

 
Com s’ha comentat, el govern de l’empresa exerceix una funció signi- 

ficativa en la gestió, control i supervisió de riscos. En aquest sentit, i en 
l’àmbit internacional, l’OCDE, en diferents informes elaborats (2010 i 
2014), destaca que les febleses presentades en la gestió dels riscos ha estat 
un dels elements del govern corporatiu que han tingut importants implica- 
cions en el desenvolupament de la crisi financera. En aquest sentit, en el seu 
informe de 2014, subratlla que el cost per fallades en la gestió dels riscos 
continua estant subestimat, tant externament com interna, en termes de ges- 
tió, incloent-hi els costos del temps necessari per rectificar la situació. 
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D’acord amb això anterior, conclou que seria convenient que el consell as- 
sumís la responsabilitat de dissenyar una estratègia enfront del risc així com 
d’establir sistemes de supervisió de la gestió de riscos. Conforme a aquests 

arguments, el Codi de bon govern (2015) elaborat per l’OCDE recull reco- 
manacions específiques sobre el paper que el consell, de manera activa, ha 
d’exercir en el disseny de les polítiques de gestió i control dels riscos. 

També, seguint les conclusions plasmades en els diferents informes in- 
ternacionals, en l’àmbit europeu, el Llibre verd de la Comissió Europea 
(2011) ressalta la importància del desenvolupament d’una cultura dels ris- 
cos adequada, la qual cosa ha de tenir en compte característiques de l’em- 
presa com el seu àmbit d’activitat, la grandària, la projecció internacional o 
complexitat, i indica que «perquè una política de riscos sigui eficaç i cohe- 
rent, ha d’estar clarament “definida des de dalt”, és a dir, ha de ser decidida 
pel consell d’administració per a tota l’organització». 

A Espanya, s’ha configurat un marc normatiu ampli sobre el bon go- 
vern corporatiu que dona cabuda a la qüestió que aquí es tracta. En concret, 
el marc actual del govern corporatiu de les societats cotitzades s’assenta so- 
bre els pilars següents: 

 
a) D’una banda, les normes d’obligat compliment incorporades a la 

Llei de Societats de Capital i altres disposicions legals aplicables, i, 
b) per una altra, les recomanacions de bon govern contingudes en els 

diferents codis del bon govern, de caràcter estrictament voluntari, ja 
que les qüestions considerades bàsiques i imprescindibles han que- 
dat incorporades a les normes d’obligat compliment. 

 
De fet, entre el final de 2014 i l’inici de 2015, al nostre país va tenir lloc 

una renovació important del marc de govern corporatiu, amb la modificació 
de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant, LSC) i la promulgació del 
nou Codi del bon govern de les societats cotitzades (d’ara endavant, CBGSC, 
2015). En concret, en l’àmbit que ens ocupa, la Llei 31/20141 va introduir 
l’article 529r.1 en la LSC, en els apartats a i b de la qual s’estableix, entre 

d’altres, que són facultats indelegables del consell d’administració de les 
societats cotitzades2 la determinació de les polítiques de responsabilitat 

 
1. Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de 
Capital per a la millora del govern corporatiu. 
2. Pel que fa a les societats no cotitzades, l’article 249 bis, de la LSC, introduït per la 
citada Llei 31/2014, afegeix entre les facultats indelegables del consell la determina- 
ció de les polítiques i estratègies generals de la societat. A diferència del que ocorre 
en el cas de les societats cotitzades, la legislació en aquest cas no assenyala unes po- 
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social corporativa i de control i gestió de riscos, inclosos els fiscals, així 
com la supervisió dels sistemes interns d’informació i control. D’altra 

banda, el CBGSC (2015) destaca la preocupació que han mostrat tant l’OCDE 

com la Unió Europea sobre la matèria, per aquest motiu inclou uns principis 
i recomanacions sobre el control i la gestió dels riscos, així com sobre la 
supervisió del compliment normatiu i del comportament ètic de la societat. 
Més concretament, en relació al tema que ens ocupa, el Principi 213 indica 
que la societat disposarà d’una funció de control i gestió dels riscos exercida 
per una unitat o departament intern, sota la supervisió directa de la comissió 
d’auditoria o, si escau, d’una altra comissió especialitzada del consell d’ad- 
ministració. Això ve a subratllar el que ja està recollit en la legislació mer- 
cantil, en què s’assigna aquesta tasca com a indelegable al consell d’admi- 
nistració. No obstant això, el CBGSC (2015) desenvolupa el contingut 
mínim recomanat d’aquesta política en la seva Recomanació 45 (vegeu la 

figura 1). A més, atesa la importància cabdal d’aquesta qüestió, s’avança un 
pas més i s’incorpora la recomanació que les societats cotitzades tinguin una 
funció de control i gestió dels riscos exercida per una unitat interna de la 
societat a la qual se li assignin expressament aquestes funcions, recollides 
en la Recomanació 46 (vegeu la figura 1), sota la supervisió d’una comissió 
especialitzada del consell d’administració (que podrà ser la comissió d’au- 
ditoria o una altra comissió amb una composició adequada). Així mateix, 
atès un concepte ampli de responsabilitat social corporativa que inclogui els 
interessos del conjunt de grups interessats de l’organització, en la Recoma- 
nació 54 (CBGSC, 2015) es recull que les polítiques de gestió en aquest 
sentit incloguin els principis o compromisos que l’empresa assumeixi vo- 
luntàriament en la seva relació amb els diferents grups interessats i n’identi- 
fiqui almenys alguns (vegeu la figura 1), entre els quals hem de destacar 
l’apartat que fa referència als mecanismes de supervisió del risc no finan- 
cer, l’ètica i la conducta empresarial. A més, la societat haurà de recollir 
la citada informació en un document separat o en l’informe de gestió (Reco- 
manació 55 del CBGSC, 2015). 

 
 

 
lítiques concretes. No obstant això, seguint a Aranburu (2017), «això no significa 
que en les societats no cotitzades les polítiques d’ètica empresarial i compliment 

normatiu i control i gestió dels riscos no siguin funcions indelegables del consell, en 
la mesura en què aquestes són polítiques o estratègies generals de les companyies». 
3. El CBGSC (2015) s’ajusta a un nou format que parteix de distingir i identificar 

els principis que, en cada cas, inspiren les recomanacions de caràcter concret i espe- 
cífic. Aquests principis es recullen en l’apartat II del citat codi. 
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Recomanacions 

CBGSC (2015) 
Contingut 

Recomanació 45 

(contingut mínim de 
la política de control 
i gestió dels riscos) 

Que la política de control i gestió dels riscos identifiqui almenys: 

a) Els diferents tipus de risc, financers i no financers 
(entre d’altres, els operatius, tecnològics, legals, socials, 
mediambientals, polítics i reputacionals), als quals s’enfronta 
la societat, incloent-hi entre els financers o econòmics, els 
passius contingents i altres riscos fora de balanç. 

b) La fixació del nivell de risc que la societat consideri 
acceptable. 

c) Les mesures previstes per mitigar l’impacte dels riscos 
identificats, en el cas que arribessin a materialitzar-se. 

d) Els sistemes d’informació i control intern que s’utilitzaran per 
controlar i gestionar els citats riscos, inclosos els passius 
contingents o riscos fora de balanç. 

Recomanació 46 

(funcions assignades 
a l’òrgan encarregat 
de dur a terme el 
control i la gestió 
dels riscos) 

Que sota la supervisió directa de la comissió d’auditoria o, si 
escau, d’una comissió especialitzada del consell 
d’administració, hi hagi una funció interna de control i gestió de 
riscos exercida per una unitat o departament intern de la societat 
que tingui atribuïdes expressament les funcions següents: 

 
a) Assegurar el bon funcionament dels sistemes de control i 

gestió dels riscos i, en particular, que s’identifiquin, 
gestionin, i quantifiquin adequadament tots els riscos 
importants que afectin la societat. 

b) Participar activament en l’elaboració de l’estratègia de riscos 
i en les decisions importants sobre la seva gestió. 

c) Vetllar perquè els sistemes de control i gestió de riscos 
mitiguin els riscos adequadament en el marc de la política 
definida pel consell d’administració. 

Recomanació 54 

(contingut mínim de 
la política de 
responsabilitat social 
corporativa) 

Que la política de responsabilitat social corporativa inclogui els 
principis o compromisos que l’empresa assumeixi 
voluntàriament en la seva relació amb els diferents grups 
interessats i identifiqui almenys: 

 
a) Els objectius de la política de responsabilitat social 

corporativa i el desenvolupament d’instruments de suport. 
b) L’estratègia corporativa relacionada amb la sostenibilitat, el 

medi ambient i les qüestions socials. 
c) Les pràctiques concretes en qüestions relacionades amb: 

accionistes, empleats, clients, proveïdors, qüestions socials, 
medi ambient, diversitat, responsabilitat fiscal, respecte dels 
drets humans i prevenció de conductes il·legals. 

d) Els mètodes o sistemes de seguiment dels resultats de 
l’aplicació de les pràctiques concretes assenyalades en la 
lletra anterior, els riscos associats i la seva gestió. 

e) Els mecanismes de supervisió del risc no financer, l’ètica i la 
conducta empresarial. 

f) Els canals de comunicació, participació i diàleg amb els 
grups interessats. 

g) Les pràctiques de comunicació responsable que evitin la 
manipulació informativa i protegeixin la integritat i l’honor. 
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Recomanació 55 Que en un document separat o en l’informe de gestió la 

societat informi sobre els assumptes relacionats amb la 
responsabilitat social corporativa, utilitzant per a això alguna 
de les metodologies acceptades internacionalment. 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 1. Recomanacions del CBGSC (2015) relacionades amb la supervisió i la 
gestió dels riscos. 

 
En conseqüència, sembla que la política de gestió dels riscos s’integra 

en l’àmbit del bon govern corporatiu no només des d’una perspectiva de 
gestió interna sinó també externa, que té en compte l’impacte de l’entorn i la 
influència que aquest exerceix sobre els objectius de l’empresa, una pers- 
pectiva necessària per garantir-ne la supervivència a llarg termini. 

 
 

4. Supervisió de les polítiques de control i gestió dels riscos: 
la comissió d’auditoria 

 
Com ja s’ha expressat, el CBGSC (2015) recomana que la funció de 

supervisió de la gestió i control dels riscos l’assumeixi una comissió espe- 
cialitzada del consell d’administració, funció que ha estat assumint la co- 
missió d’auditoria, a la qual ja s’havia donat significativa rellevància des 

d’anys anteriors. 
De fet, l’entrada en vigor de la Llei 44/20024 va introduir l’obligatorie- 

tat per a les societats cotitzades de constituir una comissió d’auditoria i 
posteriorment la Llei 12/2010 va incorporar modificacions importants en 
relació amb la citada comissió, en establir-se nous requisits en la compo- 
sició i funcions d’aquesta. Posteriorment, la modificació de la LSC per a  
la millora del govern corporatiu, a través de la citada Llei 31/2014, junta- 
ment amb la nova Llei 22/20155, ha suposat l’enfortiment dels requisits ci- 
tats, en desenvolupar, alhora que establir, l’obligatorietat de l’existència de 
les comissions d’auditoria per a les societats cotitzades així com la seva 
composició i funcions mínimes. En concret, la LSC estableix que el consell 
d’administració haurà de constituir, entre d’altres, una comissió d’auditoria 

(art. 529 r) que estarà composta exclusivament per consellers no executius, 
nomenats pel consell d’administració, que la majoria han de ser consellers 

independents, i assegurar així que es representin els interessos dels accionis- 
 

4. Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. 
5. Llei 22/2015, de 20 juliol, d’Auditoria de Comptes. 
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tes, contribuint, per tant, al fet que les seves tasques les faci independent- 
ment de l’alta direcció (Jensen i Meckling, 1976). A més, un dels consellers 
independents serà nomenat d’acord amb els seus coneixements i experièn- 
cia en comptabilitat i/o auditoria (art. 529.1 quaterdecies), qualitats que els 
permetrà exercitar les seves funcions de supervisió i control de manera més 
eficient (Tao i Hutchinson, 2013). També estableix que el president serà 
nomenat entre els consellers independents (art. 529.2 quaterdecies). És en 
aquest punt en què la normativa espanyola fa un pas endavant en exigir que 
el president sigui independent, aspecte que pot evitar que aquesta comissió 
sigui manejada per la direcció de l’empresa (López et al., 2008), alhora que 
s’aporta una objectivitat més gran per dur a terme els procediments de con- 
trol interns (Abbott et al., 2004), cosa que redundarà en una eficàcia més 
gran de la comissió (Carson, 2002). 

En relació amb les funcions mínimes de la comissió d’auditoria, la le- 
gislació fa referència a informar la junta general d’accionistes, supervisar 
l’eficàcia del control intern, de l’auditoria interna, dels sistemes de gestió 

dels riscos i del procés d’elaboració i presentació de la informació financera 
preceptiva, així com proposar la selecció, el nomenament, la reelecció i la 
substitució de l’auditor extern i supervisar-ne la independència (art. 529.5 
quaterdecies). 

Però no només en l’àmbit de l’enfortiment de la gestió s’han dut a ter- 
me actuacions, sinó que també en l’àmbit del bon govern corporatiu s’han 

desenvolupat recomanacions sobre la comissió d’auditoria. En aquest sentit, 
el CBGSC (2015) efectua recomanacions dirigides a reforçar les normes le- 
gals en relació amb l’auditoria interna, les funcions de la comissió d’audito- 
ria i a establir determinats criteris addicionals sobre la seva composició, 
amb l’objectiu de potenciar-ne l’especialització i la independència. En 
aquesta línia, en les diferents recomanacions (vegeu la figura 2) s’estableix 

que la comissió d’auditoria estarà composta per una majoria de consellers 

independents (Recomanació 39), aspecte ja recollit en la legislació mercan- 
til. No obstant això, es recomana que els seus membres, en particular el 
president, es designaran tenint en compte els seus coneixements i experièn- 
cia en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió dels riscos, aspecte que 
amplia el que ja està regulat en la LSC, en què només s’exigeix que un tingui 
aquests coneixements i experiència. Finalment, en relació amb les funcions 
a fer per aquest Comitè, el CBGSC (2015), a allò que ja es recull en la LSC, 
incorpora determinades recomanacions per reforçar la funció d’auditoria in- 
terna, així com la recomanació sobre la conveniència que les societats creïn 
una unitat de control i gestió dels riscos, dependent d’aquest comitè, que 
s’encarregui de dur a terme totes les funcions referides a la supervisió dels 
riscos. Aquesta proposta ja va ser recollida en la literatura (per exemple, 
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Brown et al., 2009), en considerar que serà més eficient constituir una unitat 
separada per dur a terme aquestes funcions, sobretot en empreses que ope- 
ren en entorns complexos i competitius, formada per personal qualificat per 
a aquestes tasques, al fet que aquesta tasca sigui assumida pel comitè d’au- 
ditoria, els membres de la qual poden no estar familiaritzats amb la gestió de 
qualsevol tipus de riscos, més enllà dels financers. 

 
 

Recomanacions 

CBGSC (2015) 
Contingut 

 
 

Recomanació 39 Que els membres de la comissió d’auditoria, i de manera 
especial el seu president, es designin tenint en compte els seus 
coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, 
auditoria o gestió dels riscos, i que la majoria d’aquests 
membres siguin consellers independents. 

Recomanació 40 Que sota la supervisió de la comissió d’auditoria, es disposi 
d’una unitat que assumeixi la funció d’auditoria interna que 
vetlli pel bon funcionament dels sistemes d’informació i control 
intern i que funcionalment depengui del president no executiu 
del consell o de la comissió d’auditoria. 

 

Recomanació 41 Que el responsable de la unitat que assumeixi la funció 
d’auditoria interna presenti a la comissió d’auditoria el seu pla 
anual de treball, informi directament de les incidències que es 
presentin en el seu desenvolupament i sotmeti un informe 
d’activitats al final de cada exercici. 

Recomanació 42 Que, a més de les previstes en la llei, corresponguin a la 
comissió d’auditoria les funcions següents: 

1. En relació amb els sistemes d’informació i 

control intern: 

a) Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la 
informació financera relativa a la societat i, si escau, al 
grup, revisar el compliment dels requisits normatius, 
l’adequada delimitació del perímetre de consolidació i la 
correcta aplicació dels criteris comptables. 

b) Vetllar per la independència de la unitat que assumeix la 
funció d’auditoria interna; proposar la selecció, 
nomenament, reelecció i cessament del responsable 
del servei d’auditoria interna; proposar el pressupost 
d’aquest servei; aprovar l’orientació i els seus plans de 
treball, assegurar-se que la seva activitat estigui enfocada 
principalment cap als riscos rellevants de la societat; rebre 
una informació periòdica sobre les seves activitats, i verificar 
que l’alta direcció tingui en compte les conclusions i les 
recomanacions dels seus informes. 

c) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats 
comunicar de forma confidencial i, si resulta possible i es 
considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial 
transcendència, especialment financeres i comptables que 
adverteixin en el si de l’empresa. 
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 2. En relació amb l’auditor extern: 

a) En cas de renúncia de l’auditor extern, examinar les 
circumstàncies que l’han motivat. 

b) Vetllar que la retribució de l’auditor extern pel seu treball no 
comprometi la seva qualitat ni la seva independència. 

c) Supervisar que la societat comuniqui com a fet rellevant a la 
CNMV el canvi d’auditor i l’acompanyi d’una  declaració 
sobre l’eventual existència de desacords amb l’auditor sortint 
i, si haguessin existit, del seu contingut. 

d) Assegurar que l’auditor extern mantingui anualment una 
reunió amb el ple del consell d’administració per informar-lo 
sobre el treball realitzat i sobre l’evolució de la situació 
comptable i de riscos de la societat. 

e) Assegurar que la societat i l’auditor extern respecten les 
normes vigents sobre prestació de serveis diferents dels 
d’auditoria, els límits a la concentració del negoci de 
l’auditor i, en general, les altres normes sobre la 
independència dels auditors. 

Recomanació 43 Que la comissió d’auditoria pugui convocar qualsevol empleat 
o directiu de la societat i, fins i tot, disposar que compareguin 
sense presència de cap altre directiu. 

Recomanació 44 Que la comissió d’auditoria sigui informada sobre les 
operacions de modificacions estructurals i corporatives que 
projecti realitzar la societat per a la seva anàlisi i informe previ 
al consell d’administració sobre les seves condicions 
econòmiques i el seu impacte comptable i, especialment, si 
escau, sobre l’equació de bescanvi proposada. 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 2. Recomanacions del CBGSC (2015) relacionades amb la comissió 
d’auditoria. 

 
En definitiva, els nous preceptes normatius recollits a la LSC, així com 

les recomanacions recollides al CBGSC (2015), han desplaçat la funció de 
supervisió de la gestió i control dels riscos del consell d’administració cap a 
la comissió d’auditoria (o, en defecte d’això, a una comissió dependent 
d’aquesta). De fet, l’estudi realitzat per Arjona et al. (2017), per al període 
2007-2013, mostra que mentre que el 2007 només el 56% de les empreses 
cotitzades tenia atribuïda la funció d’establir i supervisar la gestió dels ris- 
cos en una comissió independent, l’any 2013 aquest percentatge aconseguia 
el 85% de les cotitzades, i posa en relleu el canvi de tendència que s’ha pro- 
duït a Espanya referent a això, de manera que ha cobrat especial rellevància 
la funció d’auditoria interna (dependent de la comissió d’auditoria). 
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5. Transparència de les polítiques de control i gestió dels 
riscos 

La crisi economicofinancera recent va posar en evidència no només la 
falta de polítiques eficients de gestió i supervisió dels riscos sinó també una 
preocupant falta de transparència per part de les empreses en relació amb 
aquestes polítiques. És per això, que els diferents informes i normes han co- 
mençat a demandar la comunicació d’aquesta informació. En general, teòri- 
cament, la divulgació d’informació economicofinancera ajuda a reduir les 

asimetries d’informació (Kim i Verrecchia, 1994). En particular, la divulga- 
ció d’informació sobre riscos té importants avantatges tant per a les empre- 
ses com per als inversors. D’una banda, permetrà a les empreses conèixer 

els factors que podrien incidir sobre els resultats o fluxos futurs (Cabedo i 
Tirado, 2009) i així millorar la precisió en l’estimació dels beneficis. Per 
una altra, els inversors podran reduir la seva incertesa sobre els riscos als 
quals es troben exposades les empreses (Cabedo i Tirado, 2009), cosa que els 
permetrà estimar el seu valor de mercat (Abraham i Cox, 2007) i, indirecta- 
ment, provocar que es redueixi el cost del capital (Cabedo i Tirado, 2004). 

Conscients dels avantatges que la comunicació de la informació sobre 
riscos pot generar per a tots els agents implicats, els diversos òrgans nacio- 
nals i supranacionals han anat exigint i/o recomanant la revelació de deter- 
minada informació. 

Concretament a Espanya, d’una banda, es va aprovar el Reial decret 
llei 18/2017 pel qual es reformen el Codi de Comerç, la Llei de Societats de 
Capital i la Llei d’Auditoria de Comptes en matèria d’informació no finan- 
cera i informació sobre diversitat. Aquesta norma ha suposat la transposició 
de la Directiva 2014/95/UE, de 20 d’octubre (per la qual es modifica la Di- 
rectiva 2013/34/UE), a la legislació espanyola. La norma citada obliga les 
entitats d’interès públic que compleixin amb determinats requisits6 a l’hora 

de subministrar informació sobre els principals riscos relacionats amb qües- 
tions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al respecte 
dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, vinculats a les 
activitats de l’entitat, entre les quals, quan sigui pertinent i proporcionat, les 

 
6. Estaran subjectes a la citada norma les següents (apartat 5 de l’art. 262 LCS mo- 
dificat pel Reial decret llei 18/2017): 1) Les entitats d’interès públic amb més de 500 
treballadors; o, 2) Les entitats d’interès públic, que durant dos exercicis consecutius 
reuneixin, a la data de tancament de cadascun, almenys dues de les tres circumstàn- 
cies següents: a) que el total de les partides d’actiu sigui superior a 20 milions d’euros; 
b) que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions d’euros; o c) que 
el nombre mitjà de treballadors emprats durant l’exercici sigui superior a 250. 
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seves relacions comercials, productes o serveis que puguin tenir efectes ne- 
gatius en aquests àmbits, i com l’entitat gestiona aquests riscos així com les 
polítiques que aplica la societat, incloent-hi els procediments aplicats per a 
la identificació i avaluació dels riscos i de verificació i control i quines me- 
sures s’han adoptat. 

D’altra banda, conforme a les recomanacions del CBGSC (2015), les 

societats cotitzades han de recollir en el seu IAGC7 (Informe Anual de Go- 
vern Corporatiu)8 determinada informació9 (vegeu la figura 3) referent a la 
política de gestió dels riscos i els sistemes de control establerts, identificant 
els riscos potencials als quals s’enfronta i els que s’han materialitzat durant 
l’exercici, així com l’òrgan encarregat d’establir i supervisar els dispositius 
de control. 

 
E) Sistemes de control i gestió de riscos 

E.1) Indiqui l’abast del sistema de gestió de riscos de la societat, 

inclosos els de naturalesa fiscal 

E.2) Identifiqui els òrgans de la societat responsables de l’elaboració i 

l’execució del sistema de gestió de riscos, inclòs el fiscal 

E.3) Assenyali els principals riscos, inclosos els fiscals, que poden 

afectar la consecució dels objectius de negoci 

E.4) Identifiqui si l’entitat té un nivell de tolerància al risc, inclòs el 

fiscal 

E.5) Indiqui quins riscos, inclosos els fiscals, s’han materialitzat 

durant l’exercici 

 

 
 

7. L’informe anual de govern corporatiu és un document la finalitat del qual és reco- 
llir una informació completa i raonada sobre les estructures i pràctiques de govern en 
cada societat que permeti conèixer les dades relatives als processos de presa de deci- 
sions i tots els altres que revelin aspectes importants del govern societari, amb la fi- 
nalitat que el mercat, els inversors i els accionistes puguin fer-se una imatge fidel i 
un judici fundat de la societat. 

8. La Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del Mercat de Valors i el text refós de la Llei de Societats Anònimes, amb la 
finalitat de reforçar la transparència de les societats anònimes cotitzades, va recollir 
en seu legal determinades recomanacions de transparència recollides en l’Informe de 
la Comissió Especial per al Foment de la Transparència i Seguretat en els Mercats i 
Societats Cotitzades. En particular va establir en la Llei del Mercat de Valors, mit- 
jançant l’article 116, l’obligació de les societats cotitzades de fer públic amb caràcter 
anual un informe de govern corporatiu. 
9. La totalitat de la informació requerida pot veure’s en el model de l’IAGC regulat 
per la Circular 7/2015. 
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E.6) Expliqui els plans de resposta i supervisió per als principals 

riscos de l’entitat, inclosos els fiscals 

F) Sistemes interns de control i gestió de riscos en relació amb el 

procés d’emissió de la informació financera (SCIIF) 

F.1) Entorn de control de l’entitat 

F.1.1) Quins òrgans i/o funcions són els responsables de: i) l’existència i el 
manteniment d’un SCIIF adequat i efectiu; (ii) la seva implantació; i (iii) la 
seva supervisió. 

F.1.2) Si existeixen, especialment pel que fa al procés d’elaboració de la 
informació financera: 
• Departaments i/o mecanismes encarregats: (i) del disseny i la revisió de 

l’estructura organitzativa; (ii) de definir clarament les línies de 
responsabilitat i autoritat, amb una adequada distribució de tasques i 
funcions; i (iii) d’arbitrar procediments suficients perquè es difonguin 
correctament en l’entitat. 

• Codi de conducta, òrgan d’aprovació, grau de  difusió  i  instrucció, 
principis i valors inclosos, òrgan encarregat d’analitzar incompliments i de 
proposar accions correctores i sancions. 

• Canal de denúncies que permeti la comunicació a la comissió d’auditoria 
d’irregularitats de naturalesa financera i comptable, o d’incompliments del 
codi de conducta i activitats irregulars. 

• Programes de formació i actualització periòdica per al personal involucrat 
en tot el procés. 

F.2) Avaluació dels riscos de la informació financera 

F.2.1) Quines són les principals característiques del procés d’identificació de 
riscos, incloent-hi els d’error o frau, quant a: si el procés existeix i està 
documentat; si el procés cobreix la totalitat d’objectius d’informació 
financera, si s’actualitza i amb quina freqüència; l’existència d’un procés 
d’identificació del perímetre de consolidació; si el procés té en compte els 
efectes d’altres tipologies de riscos i quin òrgan de govern de l’entitat 
supervisa el procés. 

F.3) Activitats de control 

F.3.1) Procediments de revisió i autorització de la informació financera i la 
descripció del SCIIF, que cal publicar en els mercats de valors, indicant els 
seus responsables, així com de documentació descriptiva dels fluxos 
d’activitats i controls dels diferents tipus de transaccions que puguin afectar 
de manera material els estats financers, incloent-hi el procediment de 
tancament comptable i la revisió específica dels judicis, estimacions, 
valoracions i projeccions rellevants. 

F.3.2) Polítiques i procediments de control intern sobre els sistemes 
d’informació que suportin els processos rellevants de l’entitat en relació 
amb l’elaboració i publicació de la informació financera. 

F.3.3) Polítiques i procediments de control intern destinats a supervisar la 
gestió de les activitats subcontractades a tercers, així com d’aquells aspectes 
d’avaluació, càlcul o valoració encomanats a experts independents, que 
puguin afectar de manera material els estats financers. 
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F.4) Informació i comunicació 

F.4.1) Una funció específica encarregada de definir, mantenir actualitzada  
les polítiques comptables i resoldre els dubtes o conflictes derivats de la seva 
interpretació, mantenint una comunicació fluida amb els responsables de les 
operacions en l’organització, així com un manual de polítiques comptables 
actualitzat i comunicat a les unitats a través de les quals opera l’entitat. 

F.4.2) Mecanismes de captura i preparació de la informació financera amb 
formats homogenis, d’aplicació i utilització per totes les unitats de l’entitat o 
del grup, que suportin els estats financers principals i les notes, així com la 
informació que es detalli sobre el SCIIF. 

F.5) Supervisió del funcionament del sistema 

F.5.1) Les activitats de supervisió del SCIIF realitzades per la comissió 
d’auditoria així com si l’entitat posseeix una funció d’auditoria interna que 
tingui entre les seves competències la del suport a la comissió en la seva 
tasca de supervisió del sistema de control intern, incloent-hi el SCIIF. 
També s’informarà de l’abast de l’avaluació del SCIIF feta durant l’exercici   
i del procediment pel qual l’encarregat d’executar l’avaluació comunica   
els seus resultats, si l’entitat té un pla d’acció que detalli les eventuals 
mesures correctores i si s’ha considerat el seu impacte en la informació 
financera. 

Si té un procediment de discussió mitjançant el qual l’auditor de comptes, 
la funció d’auditoria interna i altres experts puguin comunicar a l’alta 
direcció i a la comissió d’auditoria o administradors de l’entitat les febleses 
significatives de control intern identificades durant els processos de revisió 
dels comptes anuals o aquells altres que els hagin estat encomanats. També, 
informarà de si disposa d’un pla d’acció que tracti de corregir o mitigar les 
febleses observades. 

F.6) Una altra informació rellevant 

F.7) Informe de l’auditor extern 

F.7.1) Si la informació del SCIIF remesa als mercats ha estat sotmesa a una 
revisió per l’auditor extern, en aquest cas l’entitat haurà d’incloure-hi l’informe 
corresponent com a annex. En cas contrari, hauria d’informar-ne els motius. 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 3. Informació sobre riscos que cal recollir a l’IAGC (Circular 7/2015).  

 
Segons la memòria elaborada per la CNMV sobre la informació reco- 

llida en els diferents IAGC de les societats cotitzades corresponents a l’exer- 
cici 2016 (CNMV, 2017), una àmplia majoria de les societats han informat 
en els seus respectius informes, amb diferent grau de detall, sobre els mo- 
dels, els procediments i les metodologies dels seus sistemes de control dels 
riscos. També descriuen els principis en els quals es basen les seves políti- 
ques de control intern, i els més recurrents són: la independència de la fun- 
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ció de gestió i control dels riscos respecte a la responsabilitat del negoci, la 
seva gestió integral i la implicació de tot el personal de la societat, inclosa 
la direcció. En gairebé els casos, les companyies han comunicat les mesures 
adaptades per mitigar els riscos als quals s’enfronten. D’altra banda, la in- 
formació menys detallada ha estat la referent a la identificació de les impli- 
cacions dels riscos assumits, la seva avaluació en termes d’impacte i el ni- 
vell de risc assumit. 

Finalment, les societats han informat sobre els sistemes de control de 
riscos en els seus IAGC, però no totes expliquen detalladament la metodolo- 
gia en la qual s’han basat aquests sistemes. En aquest sentit, una gran majo- 
ria de les societats informen del procés de definició de tolerància al risc, in- 
dicant que han buscat homogeneïtzar-lo en tota la companyia, però són 
poques les que quantifiquen el seu nivell de tolerància. 

 
 

6. Conclusions 
 

L’evolució de l’entorn econòmic en els darrers anys ha dut a centrar 

l’atenció sobre les polítiques de control i gestió dels riscos, així com la seva 
supervisió, en ser assenyalat com un dels desencadenants de l’última crisi 
economicofinancera. És per això, que en els darrers anys s’han incrementat 
considerablement les exigències a les empreses sobre aquestes qüestions, 
en concret, en l’àmbit espanyol, mitjançant les normes i recomanacions re- 
collides, respectivament, a la LSC i el CBGSC (2015). A aquests preceptes 
caldria afegir que després de la reforma del Codi Penal,10 la falta d’implan- 
tació de programes efectius de compliment normatiu i gestió i control dels 
riscos podria comportar una responsabilitat penal per als administradors. 

Les diferents normes i recomanacions, nacionals i supranacionals, 
coincideixen a destacar que és el consell d’administració l’òrgan que ha 
d’assumir la tasca de fixar les polítiques de control i gestió de riscos, aspecte 
que requereix que els consellers les interioritzin i que aquestes funcions 
s’insereixin en la cultura de l’empresa i, d’aquesta manera, aconseguir la 

implicació de tota l’organització en els diferents processos i procediments. 

En aquest sentit, l’informe anual sobre consells d’administració de les so- 
cietats cotitzades realitzat per l’empresa consultora PWC (2017) subratlla 

que en l’actualitat «els consellers són conscients de la seva responsabilitat 

en matèria de riscos i de la necessitat d’involucrar-se a fons en un context 
com l’actual». Actualment, la funció de supervisió de la gestió i control dels 

 
 

10. Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es reforma el Codi Penal. 
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riscos recau sobre el comitè d’auditoria, fet que ha provocat que les funcions 
d’aquest comitè hagin augmentat i, sobretot, siguin més complexes, d’aquí 

l’obligació –a la LSC– i la recomanació –al CBGSC (2015)– d’incorporar 

membres que tinguin coneixements i experiències previs en comptabilitat 
i/o auditoria. No obstant això, a conseqüència de la complexitat de les seves 
funcions, les últimes recomanacions en aquesta matèria al·ludeixen a la 
creació d’una unitat especialitzada i dependent de la comissió d’auditoria en 
la qual es deleguin les funcions de gestió, control i supervisió dels riscos 
(vegeu, per exemple, el CBGSC, 2015). Malgrat això, la pràctica empresa- 
rial ha mostrat que en la majoria de les empreses la funció de supervisió l’ha 

assumit el comitè d’auditoria, la qual cosa demostra que són poques les em- 
preses que han seguit la recomanació de crear aquesta «unitat» dependent 
del comitè d’auditoria que s’encarregui exclusivament d’aquestes tasques. 

En aquest punt, cal esperar que en els pròxims anys les empreses comencin 
a complir amb aquesta recomanació, sobretot les que pertanyen a sectors 
exposats a un nombre de riscos més grans (com les tecnològiques), ja que 
suposarà alleujar el treball al comitè d’auditoria. Al seu torn, garantiria que 
el treball de supervisió fos realitzat per una «unitat» composta per personal 
qualificat en la gestió de tota mena de riscos, no només financers. 

Finalment, encara que no menys important, i igual que sembla esten- 
dre’s en altres àmbits del govern corporatiu, la revelació d’informació sobre 
la gestió i control dels riscos, la projecció futura dels quals sembla que pren- 
drà rellevància, constitueix una eina addicional de supervisió externa, per- 
què obre la possibilitat que altres grups interessats o stakeholders actuïn al- 
hora que el consell d’administració o la comissió d’auditoria com a 
supervisors indirectes del mateix sistema i l’eficiència i eficàcia d’aquest, 

en un àmbit cada vegada més global en el qual sorgeixen diversos riscos, 
cada vegada més complexos. 
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