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Aquest document en la seva totalitat, com també les idees que s'hi expressen, són propietat d’Auren i no es permet fer-ne divulgació, ni
transmissió impresa ni per mitjans electrònics ni per qualsevol altre mitjà a tercers, sense autorització prèvia i per escrit d'Auren.

NOVA PUBLICACIÓ REVISTA DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ
D’ACCID

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 29
Temes tractats:
• La informació no financera a l’empresa
• La Llei 11/2018 d’Informació No Financera i
Diversitat: Una nova «obligació» empresarial
• El reporting integrat
• L’Estat d’Informació No Financera en les societats
cooperatives
• L’auditoria social i mediambiental
• L’informe integrat com a eina d’implantació de
l’estratègia
• Els nous reptes de la informació de les empreses
• Cas pràctic d’aplicació de la informació no
financera
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INSTRUCCIONS DEL WEBINAR

• DURADA: 60 minuts
• TEMPS D’EXPOSICIÓ: 50 minuts
• TEMPS DE PREGUNTES I RESPOSTES: 10 minuts



En acabar la sessió us passarem en pantalla una breu enquesta de valoració anònima.
Atendrem per escrit o via trucada totes les preguntes plantejades durant el webinar que
no hàgim contestat. Podeu formular els dubtes a través del “xat” que trobareu a les
vostres pantalles/monitors amb un

• Consultes i dubtes a: meugenia.bailach@bcn.auren.es i jaume.puig@bcn.auren.es
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LA LLEI 11/2018 D’INFORMACIÓ NO
FINANCERA I DIVERSITAT: UNA
NOVA “OBLIGACIÓ” EMPRESARIAL
M. Eugènia Bailach i Aspa
Sòcia d’Auditoria d’Auren Barcelona
meugenia.bailach@bcn.auren.es
Barcelona, 21 d’octubre de 2020

INFORMACIÓ NO FINANCERA

DADES
DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ
PER UN MÓN ON VIURE MILLOR
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SOSTENIBILITAT

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.

creixement econòmic / medi
ambient / benestar social

RECURSOS
actuals i futurs
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SOSTENIBILITAT

ENS TROBEM EN UN NOU CONTEXT
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.

“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”

les empreses estiguin obligades a aportar valor d’una
forma diferent en un nou entorn VUCA (volàtil, incert, complex, ambigu)

fan que
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SOSTENIBILITAT

EVOLUCIÓ ESTRATÈGIA SOSTENIBLE

Cara amable
de l’empresa
(Green
washing??)

Diferenciació i
rendibilitat

Futur
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SOSTENIBILITAT

 Rendibilitat econòmica


Vs

Crisis mediambientals
 Inundació plàstics
 Escassetat recursos naturals
 Destrucció del medi ambient

 Crisis socials
 Malalties: obesitat, diabetis, coronàries
 Destrucció ocupació: increment de
diferències entre grups
 Crisis migratòries per col·lapse social
(guerres, corrupció, destrucció de drets
humans)
 Etc. etc. etc.
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SOSTENIBILITAT
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LEGISLACIÓ ACTUAL



El 6 de desembre de 2014 va entrar vigor a Europa la Directiva
2014/95/UE sobre la divulgació d’informació no financera i informació
sobre diversitat per part de determinades grans empreses i altres
grups d’interès públic.



El 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 qual es modifica el Codi de
Comerç, Llei de Socitats de Capital i la Llei d’Auditoria de Comptes
(obligatori exercici 2018).
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LES NOVES PROPOSTES EUROPEES



L’11 de desembre de 2019 es publica una comunicació de la
Comissió al Parlament Europeu sobre EL PACTE VERD EUROPEU (The
European Green Deal)
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QUINES ENTITATS HI ESTARIEN OBLIGADES
SEGONS LA LLEI 11/2018?
Grups d’empreses o individuals (2018-2019-2020)
PRIMERA CONDICIÓ
I

500 TREBALLADORS
SEGONA CONDICIÓ

O

ENTITATS INTERÈS PÚBLIC

TERCERA CONDICIÓ
Dues de les tres:

Entitats regulades:
Asseguradores, entitats de crèdit, fons
de pensions, fundacions bancàries, etc.
Altres mercantils: XN > 2.000 milions
Treballadors > 4.000

• Actiu > 20 milions
• XN > 40 milions
• Treballadors > 250
Són les mateixes condicions tant per a
una empresa individual com per a un
grup consolidat d’empreses.

A data de tancament durant 2 anys consecutius
Disposició transitòria: 3 anys després entrada en vigor la primera
condició serà reduïda a 250 treballadors.

2021
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QUINA ÉS LA INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA?
Informació necessària per comprendre:
L’evolució, els resultats i la situació del grup o la Companyia i l’impacte
de la seva activitat respecte a:


Medi ambient



Societat



Drets humans



Lluita contra la corrupció i el suborn



Personal, incloent mesures per afavorir el principi
d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones.
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INFORMACIÓ A INCLOURE



Descripció model de negoci



Descripció polítiques sobre les qüestions prèvies i els seus resultats.



Riscos de l’activitat que pugin afectar negativament els àmbits no
financers.



Indicadors clau de la informació no financera.
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INFORMACIÓ A INCLOURE

Mediambiental
• Contaminació
• Economia
circular
• Ús sostenible
dels recursos
• Canvi climàtic
• Protecció de la
biodiversitat

Laboral

Drets humans

• Característiques de
l’ocupació laboral
• Organització del
treball
• Salut i seguretat
• Relacions socials
• Formació
• Accessibilitat
(discapacitats)
• Igualtat

• Aplicació de
procediments de
diligència deguda a
la cadena de valor.
• Mesures per
mitigar abusos
• Canal de denúncies
• Compliment dels
convenis OIT.
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INFORMACIÓ A INCLOURE

Lluita corrupció
• Mesures adoptades
contra:

Societat
• Compromisos amb el
desenvolupament sostenible.

• Corrupció

• Subcontractació i proveïdors

• Suborn

• Consumidors

• Blanqueig de K

• Informació fiscal

• Aportacions a fundacions
i ENL

• Qualsevol altra informació
significativa
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COM I ON S’INFORMA?

Contingut genèric
• Inclusió de grups
d’interès
• Context de
sostenibilitat
• Materialitat
• Exhaustivitat

Qualitat de la informació
•
•
•
•
•
•

Precisió
Equilibri
Claredat
Comparabilitat
Fiabilitat
Puntualitat
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COM I ON S’INFORMA?
 Informe de gestió o
 En document a part, deixant constància en aquest document i en l’informe de
gestió del compliment de la Llei 11/2018.
 Informació serà pública amb els mateixos requeriments i formes que els
Comptes Anuals i es dipositarà al Registre Mercantil i, en cas de grups, a la
web (dins dels 6 mesos després del tancament i per un període de 5 anys).
 Obligació a sotmetre a verificació l’Estat d’Informació No Financera
 Existència d’exempcions

20

21

RECOMANACIONS PRÀCTIQUES PER
A L’ELABORACIÓ DELS ESTATS
D’INFORMACIÓ NO FINANCERA
Jaume Puig Palaus
Consultoria. Estratègia i Desenvolupament de Negoci
jaume.puig@bcn.auren.es
Barcelona, 21 d’octubre de 2020

1. QUÈ demana la Llei 11/2018, en relació amb els EINF
2. QUINS aspectes cal reportar i COM
3. FASES en l’elaboració dels EINF
4. Recomanacions pràctiques
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QUÈ demana la Llei 11/2018:

Visió global en relació amb els EINF
Identificar i analitzar riscos
associats a l’activitat de
l’empresa/entitat

Indicadors claus de resultats no
financers: estàndards
internacionals / traçabilitat

Polítiques i procediments
adoptats per prevenir o mitigar
aquests riscos.

RISCOS

POLÍTIQUES

INDICADORS

RESULTATS

Resultats de l’aplicació d’aquestes
polítiques, amb evolució temporal,
mesurables i comparables.
24

QUINS aspectes cal reportar i COM
MEDI AMBIENT
Informació sobre els efectes actuals i previsibles de les activitats de l'empresa sobre el medi ambient, la salut i la seguretat
Procediments d’avaluació o certificació ambiental
Recursos dedicats a la prevenció dels riscos ambientals
Aplicació del principi de precaució
Quantitat de provisions i garanties per a riscos ambientals
Contaminació: mesures per prevenir, reduir o reparar emissions de carboni, contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica
Economia circular i prevenció i gestió de residus: prevenció, reciclatge, reutilització, malbaratament d’aliments
Ús sostenible dels recursos: consum aigua, energia, matèries primes, envasos, eficiència energètica, ús energies renovables
Canvi climàtic: emissions gasos efecte hivernacle, mesures adaptació canvi climàtic, objectius de reducció emissions GEH
Biodiversitat: mesures preses per preservar/restaurar la biodiversitat, impactes causats per les activitats en àrees protegides
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QUINS aspectes cal reportar i COM
QÜESTIONS SOCIALS I RELATIVES AL PERSONAL
Ocupació: Nº total i distribució de treballadors (sexe, edat, país, classificació professional), modalitats de contracte i acomiadaments (ambdós desglossats
per sexe, edat i classificació professional), remuneracions mitjanes i evolució (desglossats per sexe, edat i classificació professional), bretxa salarial,
remuneració llocs de treball iguals, remuneració mitjana consellers i directius, incloent variables i altres (desagregada per sexe), polítiques de desconnexió
laboral, treballadors amb discapacitat.
Organització del treball: Organització temps de treball, nº hores absentisme, mesures conciliació familiar-treball, foment exercici corresponsable per
part d’ambdós progenitors.
Salut i Seguretat: Condicions de Seguretat i Salut en el treball, accidents de treball (nº, freqüència, gravetat i desagregat per sexe), malalties
professionals (per sexe).
Relacions socials: Organització diàleg social, % treballadors coberts per convenis col·lectius, balanç d’aquests convenis.

Formació: Polítiques de formació, nº hores de formació, per categories professionals.

Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Igualtat: Mesures promoció igualtat tracte i oportunitats entre dones i homes, Plans d’Igualtat, mesures promoció ocupació, protocols contra assetjament
sexual, no discriminació en contractació, polítiques contra discriminació i gestió diversitat.
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QUINS aspectes cal reportar i COM
RESPECTE DELS DRETS HUMANS
Aplicació de procediments de deguda diligència en matèria de drets humans
Prevenció de riscos de vulneració de drets humans i mesures per mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comesos
Denúncies per vulneració de drets humans
Promoció i compliment de les disposicions dels convenis fonamentals de la OIT relacionades amb:
- Respecte a la llibertat d’associació i el dret a la negociació col·lectiva
- Eliminació de la discriminació en el treball i l’ocupació
- Eliminació del treball forçós o obligatori
- Abolició efectiva del treball infantil
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL SUBORN
Mesures prevenció corrupció i suborn, mesures lluita contra blanqueig de capitals, aportacions fundacions sense ànim de lucre
INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT
Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible: impacte activitat de l’empresa en ocupació i desenvolupament locals, en les
poblacions locals i en el territori, relacions mantingudes amb comunitats locals, accions d’associació i patrocini.
Subcontractació i proveïdors: inclusió en la política de compres de qüestions socials, igualtat de gènere i ambientals, responsabilitat social i ambiental
dels proveïdors i subcontractistes, sistemes de supervisió i auditories i resultats d’aquestes.
Consumidors: Mesures per a la seguretat i salut dels consumidors, sistemes de reclamació, nº de queixes rebudes i resolució.
Informació fiscal: Beneficis obtinguts (país per país), impostos sobre beneficis pagats i subvencions públiques rebudes.
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FASES en l’elaboració dels EINF
Podríem desglossar l’elaboració dels EINF en dues grans fases:




PREPARACIÓ:


Recerca de la informació dins dels sistemes de l’organització



Actualització de dades



Tractament de la informació: adaptar-la als requeriments de la llei

ELABORACIÓ:


Format de document



Elaboració esborrany



Maquetació document final
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Recomanacions pràctiques


Cenyir-se als punts requerits per la Llei 11/2018.



La normativa no obliga a “FER” sinó a “EXPLICAR”.



Materialitat i coherència:







Estructura i volum d’informació de cada punt de l’EINF.



Justificació d’aspectes no materials.

Indicadors:


Comparables (en el temps i entre sectors), rellevants i fiables.



Estàndards internacionalment reconeguts (GRI).



Altres mètodes traçables i verificables.

Excepcions (“salvedades”): omissió d’informació o falta de desglossaments requerits,
informació no traçable o no verificable, modificació intencionada de dades, etc.
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Recomanacions pràctiques


Complexitat recollida i tractament de dades:


Centralització / Externalització



Eines tecnològiques (TI)



Control intern dades



Evolució històrica



Correcció desviacions i evidències

Auditoria / Verificació
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Dubtes i consultes

Més consultes i dubtes a:
meugenia.bailach@bcn.auren.es
jaume.puig@bcn.auren.es
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AUREN ESPANYA
www.auren.es
Alacant - Barcelona - Bilbao - Cartagena - La Corunya - Las Palmas de Gran Canaria
Madrid - Màlaga - Múrcia - Palma Saragossa - Sevilla - València - Valladolid - Vigo
AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com
Alemanya - Argentina - Colòmbia - Mèxic - Israel - Luxemburg - Països Baixos - Portugal - Uruguai - Xile
PRESÈNCIA EN ALTRES LLOCS DEL MÓN:

www.antea-int.com
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