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RESUM

L’aprovació de la nova Llei 11/2018 sobre informació no finan-
cera i diversitat ha esdevingut un trasbals important en el món empresa-
rial, tant per aquelles empreses que ja ho treballaven de forma volun-
tària com per aquelles que de forma sobtada han d’entrar en el 
perímetre de la llei sense temps d’adaptació. En aquest article expli-
quem d’on venim, quines empreses estan afectades, què és el que es 
demana i quines conseqüències empresarials té la implantació de la 
llei.
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ABSTRACT

The approval of the new Law 11/2018 on non-financial infor-
mation and diversity has become a major issue in the business world, 
both for companies that already worked voluntarily, and those that 
suddenly entered the scope of the law without adaptation time. In this 
article we explain from where we come from, which companies are 
affected, what is requested and what business consequences can 
generate the implementation of the law.
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1. Introducció

Durant l’any 2000, es va celebrar la Cumbre de Lisboa on, entre altres 
temes, es va prendre el compromís de convertir Europa en una economia 
competitiva, capaç d’aconseguir un creixement econòmic sostenible amb 
una cohesió social més grossa.

En aquell moment i per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’acorda ini-
ciar un procés de diàleg entre totes les parts interessades i després d’uns 
anys de treballs i de debats, el juliol de 2001 es publica l’anomenat Libro 
Verde que plasma les línies de la política governamental europea en matèria 
de responsabilitat social corporativa (RSC). 

Un dels debats més interessants en aquells anys era si l’RSC que ha-
vien de desenvolupar les empreses havia de ser obligatòria o voluntària. Un 
debat intens entre els representants empresarials i les ONG que representa-
ven la societat civil.

Finalment, la definició que va sortir en el Libro Verde va ser: «La res-
ponsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con 
arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro 
de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio».

Clarament, en aquell moment, el debat es va decantar cap als postulats 
sobre l’RSC defensats pel món empresarial com un element voluntari de 
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gestió interna focalitzat en els seus grups d’interès.
Anys més tard, i fruit de les dinàmiques socials europees, el 6 de des-

embre de 2014 va entrar en 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 públics. Directiva 
que trenca el consens del Libro Verde i es posiciona clarament cap als postu-
lats que defensaven l’obligatorietat de l’RSC en les empreses. 

A partir de la Directiva 2014/95/UE, l’RSC ja no és un element de vo-
luntarietat sinó una obligatorietat, si més no, per a les grans empreses, grups 
empresarials i altres empreses d’interès públic. Cal preguntar-se ara quant 
tardarà a sortir una altra directiva on l’obligatorietat s’ampliï a tota la resta 
d’empreses europees.

Com sol ser habitual a l’Estat espanyol, la transposició de la directiva a 
la legislació espanyola es va fer tard i amb poca cura. El 24 de novembre de 
2017, tres anys després de la directiva i abans que la Comissió Europea mul-
tés a Espanya, es va aprovar el Reial decret 18/2017 que modificava la Llei 
de societats de capital per transposar la directiva a la legislació espanyola. 
Un reial decret fet amb presses i sense gaires miraments que va posar en es-
cac a moltes empreses que van haver de sortir del pas com van poder per 
complir la nova llei, no perquè no tinguessin una gestió de l’RSC, sinó per-
què els temps de maduració de la informació no financera i forma de presen-
tar-se habitualment eren diferents del que determinava el reial decret.

Un any després, el 28 de desembre de 2018, dia dels sants innocents, el 
Consell de Ministres aprova el desenvolupament del reial decret amb la Llei 
11/2018, i modifica algunes qüestions importants com és l’ampliació de les 
empreses afectades que han de presentar obligatòriament informació no fi-
nancera i de diversitat com un apartat nou dels comptes anuals.

2.  Legislació actual a l’Estat espanyol en matèria de rendi-
ció de comptes no financers de les empreses

La transposició de la Directiva 2014/95/UE del Parlament i del Consell 
Europeu de 22 d’octubre de 2014 ha comportat que mitjançant: 

• El Reial decret llei 18/2017, de modificació del Codi de Comerç, la 
Llei de societats de capital i la Llei d’auditoria de comptes (obligatori 
exercici 2017), de 24 de novembre de 2017.

• La Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi 
de Comerç, la Llei de societats de capital i la Llei d’auditoria de 
comptes (obligatori exercici 2018). 



32 M. E. Bailach i A. de las Heras: La Llei 11/2018 d’Informació No Financera...

Algunes empreses i grups empresarials estiguin obligats a informar, 
mitjançant el nou Estat d’Informació no Financera, sobre aspectes vinculats 
amb la sostenibilitat i per tant, el compromís voluntari que abans s’adquiria 
mitjançant la responsabilitat social corporativa, en part, quedarà reflectit en 
la informació mercantil de l’empresa amb les conseqüents repercussions de 
reputació que pot comportar, enfront dels diferents grups d’interès, entre 
ells els consumidors i clients, si aquests compromisos no s’adquireixen.

La primera norma, publicada a finals de l’any 2017, afectava només a 
entitats d’interès públic que complissin amb uns requisits sobre la seva di-
mensió, la segona afecta moltes més empreses i grups, en concret a tots 
aquells grups i entitats individuals que tinguin un nombre d’empleats supe-
rior a cinc-cents treballadors i que en finalitzar l’exercici compleixin dues 
de les tres condicions següents:

A) ACTIU SUPERIOR A 20 MILIONS D’EUROS
B) XIFRA DE NEGOCI 40 MILIONS D’EUROS
C) MÉS DE 250 TREBALLADORS

És molt important tenir en compte que la disposició transitòria de la llei 
recull que a partir de l’any 2021 la tercera condició passa a ser obligatòria 
(més de 250 treballadors) juntament amb compliment d’una de les dues con-
diciones primeres, la qual cosa comporta que un gran nombre d’empreses i 
de grups hauran de reportar la informació no financera requerida. 

En concret, la modificació de l’article 44 del Codi de Comerç obliga la 
inclusió de l’EINF dintre de l’informe de gestió dels grups consolidats; 
aquesta obligació també queda recollida en l’article 253 de la Llei de socie-
tats de capital, en el mateix sentit. Aquest fet implica que aquest Estat haurà 
d’estar signat, i per tant avalat, pels administradors de la Companyia o Grup 
de la mateixa manera que els comptes anuals de contingut financer. 

Així mateix, la modificació de l’article 49 del Codi de Comerç amb la 
incorporació de nous apartats determina quines són les entitats obligades  
a formular aquest estat, indicant-ne quina és la informació a incloure-hi,  
la qualitat d’aquesta, així com les excepcions existents i l’obligació a ser 
verificada per experts independents. Tots aquests requeriments han quedat 
també recollits a la Llei de societats de capital amb la modificació del seu 
article 262. 

A més a més, en el cas dels grups consolidats, l’article 49 afegeix 
l’obligació del fet que l’EINF aparegui publicat a la web del grup en el ter-
mini posterior als sis mesos següents al tancament de l’exercici i per un pe-
ríode de 5 anys. 

En la mateixa línia, aquí a Catalunya, la Llei 21/2014 del Protectorat de 
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les Fundacions i el seu Reglament, desenvolupat amb l’Ordre JUS/152/2018, 
de 12 de setembre, també obliga a moltes entitats, en ares al principi de 
transparència, a donar informació i a elaborar un balanç social que reculli 
aspectes molt similars als continguts a l’Estat d’Informació no Financera de 
les entitats mercantils, en concret estaran obligades totes aquelles funda-
cions i associacions d’utilitat pública que obtinguin ingressos, provinents de 
qualsevol entitat pública i de qualsevol tipologia, per un import superior a 
60 mil euros o que almenys el 40% dels seus ingressos provinguin d’aques-
tes entitats. 

3. Informació no financera a la qual obliga la Llei 11/2018

De forma genèrica direm que és aquella que no està reflectida en els 
comptes anuals i que es refereix a aquells aspectes materials que poden 
afectar l’activitat de les entitats, com per exemple: els riscos de negoci, la 
projecció futura, els canvis externs, etc., així com els impactes, tant posi-
tius com negatius, que l’activitat de l’entitat poden tenir en la societat i el 
medi ambient. Tots aquests aspectes són d’interès, no només per als socis o 
propietaris dels negocis, sinó també per a la resta de grups d’interès que 
s’hi relacionen; tota aquesta informació ha d’anar acompanyada d’indica-
dors clau amb l’objectiu de poder mesurar i avaluar l’evolució de l’entitat 
en aquest sentit. 

Des d’un punt de vista més concret, la norma obliga a incloure a l’EINF 
una descripció del model de negoci del grup o entitat que inclogui el seu 
entorn empresarial, organització i estructura i que identifiqui quins són els 
seus objectius i estratègies i a posar de manifest les polítiques aplicades,  
els resultats i els riscos vinculats a les següents qüestions: 

• Medi ambient.
• Societat.
• Drets humans.
• Lluita contra la corrupció i suborn.
• Personal, incloent-hi unes mesures per tal d’afavorir el principi 

d’igualtat de tracte i d’oportunitat entre els homes i les dones.

La norma fa una descripció de la informació obligatòria que s’ha d’in-
cloure en cadascun dels apartats i que no reproduirem aquí de forma exten-
sa, però sí de forma esquemàtica (vegeu la figura 1). 
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Mediambientals Laborals Drets humans

• Contaminació
• Economia circular
• Us sostenible dels 

recursos
• Canvi climàtic
• Protecció de la 

biodiversitat

  • 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

Lluita corrupció Societat

• Mesures adoptades contra:
 – Corrupció
 – Suborn
 – Blanqueig de K
 –  Aportacions a fundacions 

i ENL

  • Compromisos amb el 
desenvolupament sostenible

• Subcontractació i 
proveïdors

• Consumidors
• Informació fiscal 
• Qualsevol altra informació 

significativa

Figura 1. Informació obligatòria de la nova llei.

És important assenyalar que les obligacions imposades per la llei ob-
jecte de comentari no és la de tenir unes polítiques sobre els aspectes men-
cionats anteriorment i realitzar accions en aquestes línies, sinó d’informar, 
al respecte, i en el cas que l’entitat o grup no apliqui alguna o cap política 
sobre aquestes qüestions, l’Estat d’Informació No Financera haurà de donar 
una explicació clara i motivada al respecte. Evidentment aquesta situació 
pot posar la reputació de l’entitat en dubte davant els seus grups d’interès.

4.  Exempcions a l’obligació de presentar l’Estat d’Informa-
ció No Financera

Les modificacions introduïdes en la legislació mercantil contemplen 
que una entitat que compleixi amb els requeriments de dimensió que obliga 
la inclusió de l’Estat d’Informació no Financera en el seu informe de gestió 
estarà exempta de fer-ho, a condició que formi part d’un grup consolidat i 
sigui la matriu del grup, en la presentació dels comptes consolidats que in-
clogui l’Estat d’Informació no Financera en el seu informe de gestió conso-
lidat. Així mateix, la capçalera d’un subgrup estarà exempta sempre que la 
matriu última o anterior inclogui en el seu informe de gestió la informació 
requerida per l’Estat d’Informació no Financera. 
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En el cas que es produeixin aquestes circumstàncies i s’aculli a aquesta 
opció, haurà d’incloure en l’informe de gestió una referència a la identitat de 
la societat dominant i al registre mercantil o qualsevol altra oficina pública 
on han de quedar dipositats els seus comptes anuals juntament amb l’infor-
me de gestió o en els supòsits de no quedar obligada a dipositar els seus 
comptes anuals en cap oficina pública, o d’haver optat per l’elaboració d’un 
informe separat, sobre on es troba disponible o es pot accedir a la informació 
consolidada de la societat dominant que informa. 

Com acabem de dir, la legislació mercantil també preveu que l’Estat 
d’Informació no Financera es presenti de forma separada a l’informe de ges-
tió. Aquesta opció està pensada per totes aquelles empreses o grups que ja 
tenien una tradició prèvia d’elaboració de memòries de sostenibilitat o in-
formes integrats i que prefereixen seguir utilitzant aquesta metodologia; en 
aquest cas, el compliment de les obligacions imposades es fa efectiu sempre 
que l’informe separat correspongui al mateix exercici, i de forma expressa 
es deixi constància que aquesta informació forma part de l’informe de ges-
tió, s’inclogui tota la informació requerida per la llei i se sotmeti als matei-
xos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió. Així 
mateix, a l’informe de gestió s’haurà de fer un advertiment de l’existència 
de l’informe separat.

5. Sancions aplicables

A l’espera del fet que més endavant es pugui legislar sobre aquesta 
matèria en el reglament que desenvolupi la llei, en aquests moments no hi ha 
un règim sancionador, directament aplicable, a les empreses o grups d’em-
preses que no compleixin amb l’obligació d’incloure l’Estat d’Informació 
no Financera en el seu informe de gestió. Però que no hi hagi sancions pecu-
niàries no vol dir que la no presentació no tingui repercussions negatives als 
incomplidors. El primer efecte ens el trobarem reflectit en l’informe d’audi-
toria dels comptes anuals on, en el paràgraf que parla de l’informe de gestió, 
contindrà una excepció al respecte; derivat d’aquest fet, el registre mercan-
til, com ja ho va manifestar per exemple el de Barcelona, tindrà la potestat 
de no permetre el dipòsit dels comptes anuals de la companyia o grup conso-
lidat, amb totes les conseqüències mercantils derivades del tancament del 
registre per aquest fet. 

Un altre aspecte a considerar és el reputacional, en alguns casos, im-
portant i més efectiu que una sanció pecuniària. Hem de pensar quina res-
posta poden tenir els grups d’interès involucrats, com per exemple, els 
clients, els proveïdors (en els quals la companyia incomplidora forma part 
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de la seva cadena de valor), els treballadors/sindicats, etc. Un Consell d’Ad-
ministració incomplint una de les seves obligacions més bàsiques i més fà-
cilment demostrables seria un senyal molt negatiu per a la imatge de l’em-
presa.

6. Enteniment i acceptació de la llei

L’acceptació de la Llei 11/2018 ha estat molt diferent depenent de la 
tipologia d’empresa o del grup d’empreses que han hagut d’enfrontar-se 
amb ell.

Els grans grups empresarials o entitats d’interès públic, quan l’any 
2017 ja es van veure amb l’obligació de presentar aquest estat, en el seu in-
forme de gestió, no van tenir massa problemes com ho demostra el resultat 
d’una enquesta duta a terme per l’auditora Deloitte abans que es publiqués 
el reglament mitjançant el qual es disposava aquesta obligació. Els resultats 
s’inclouen en la figura 2.

94% Ja reporten informació no financera

30% L’inclouen en l’informe de gestió

100% Ho fan sota estàndards, majoritàriament GRI

76% Han estat verificades externament

98% No sofriran impacte significatiu

21% Canviarà el model de comunicació 

Font: Deloitte.

Figura 2. Impacte de la nova llei en les empreses.

Ja fa uns anys que les grans corporacions es van adonar de com influïa 
la seva reputació en el valor de les seves accions. Cada cop més l’opinió dels 
usuaris, consumidors o ciutadans en general tenia un pes més important i les 
xarxes de comunicació servien d’altaveu per a aquells més combatius; el 
paradigma dels negocis estava canviant i qualsevol incident que tingués una 
repercussió negativa en el medi ambient o en l’entorn social on radiqués 
l’activitat de qualsevol companyia podia perjudicar el valor de les accions; 
l’objectiu de les companyies mercantils és el de donar rendibilitat als seus 
socis, però no a qualsevol preu i molt menys perjudicant els interessos gene-
rals de la societat. Inicialment les grans corporacions com eren conscients 
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del fet que no tots els efectes de les seves accions, encaminades a la genera-
ció de resultats, es podien considerar neutres, ben al contrari, alguns d’ells 
eren molt perjudicials, des del punt de vista de la sostenibilitat, van co-
mençar, amb voluntat del que es coneixia com a green washing, a dur a ter-
me algunes accions que contrarestessin una part, ni que fos ínfima, dels 
efectes generats. A partir d’aquí calia donar-los-hi relleu i mostrar-los a la 
societat de forma atractiva, així van néixer gran part de les memòries de 
sostenibilitat o informes integrats, però a poc a poc aquesta tendència s’ha 
anat imposant i cada cop més la sostenibilitat, d’una forma o altra s’integra 
dintre de l’estratègia de les companyies. Per aquest motiu, és comprensible 
que tenint el coneixement, el costum i els recursos necessaris per a obtenir la 
informació, aquest fos el resultat de l’enquesta. L’única situació que van 
haver de salvar aquestes entitats o grups era la determinació de la informa-
ció que s’havia d’incloure i el termini de presentació, ja que aquesta informa-
ció s’havia d’incloure en l’informe de gestió que ha de ser formulat, a molt 
estirar, tres mesos després del tancament de l’exercici.

7. Una oportunitat per avançar

En diferent situació es van trobar aquelles empreses o grups d’empreses, 
moltes d’elles familiars, que sense cap tradició en el reporting d’informació 
no financera es van veure obligats a informar-ne en un termini de tres mesos. 
Això ha comportat un enrenou bastant important i una inversió en recursos 
personals i econòmics de consideració. En primer lloc s’havia de conèixer i 
digerir l’obligació que se’ls imposava; en segon lloc, s’havien de determi- 
nar els riscos més importants de la seva activitat que afectessin de forma  
directa els diferents grups d’interès i que poguessin tenir incidència amb els 
aspectes mediambientals, socials, drets humans, suborn, etc., per establir la 
materialitat de la informació que revelar i de les polítiques empresarials que 
es tinguessin implantades o que s’haurien d’haver hagut d’implantar. 

En algunes ocasions hem pogut ser testimonis de com la direcció de la 
companyia no era conscient de moltes de les polítiques i accions que els di-
ferents departaments de l’empresa com el de recursos humans, qualitat, pro-
ducció o comercial, havien ja realitzat i que han servit de font per a la con-
fecció de l’estat, en altres ocasions hem pogut evidenciar la manca de 
polítiques reals i de la poca implicació que la Direcció tenia en els punts 
principals que la Llei 11/2018 fa referència i obliga a informar. És per aquest 
motiu que pensem que la confecció d’aquest Estat ha ajudat la direcció de 
moltes entitats o grups a conèixer molt més la seva organització, les políti-
ques aplicades o les que tenen pendent d’aplicar, les responsabilitats que 
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això els genera i el perill que existeix en fer cas omís a les demandes dels 
diferents grups d’interès amb qui estan relacionats. També ha servit, amb 
l’ajut dels professionals a qui moltes d’elles han hagut de contractar, per a 
ser conscients de les seves debilitats de control en alguna de les seves àrees 
més significatives i per agafar consciència del fet que la implantació de mi-
llores és imprescindible. 

Les diferents entitats o grups, tant siguin d’interès públic com no, han 
demostrat molt interès a complir amb la legislació, com també ho fa la seva 
competència, és a dir, sense explicar més del compte i del que la norma re-
quereix i al mateix temps procurant que el «resultat de la fotografia» no si-
gui decebedora per a qui estigui interessat en la lectura de l’Estat d’Informa-
ció no Financera.

8.  Principals dificultats que es troben els consultors i els ve-
rificadors

Els experts que hem col·laborat en la redacció de l’Estat d’Informació 
no Financera, per encàrrec de la direcció, o els verificadors que hem dut a 
terme la seva revisió, durant aquest primer any, ens hem trobat amb algunes 
dificultats a les quals hem hagut de fer front i que haurem de treballar, junta-
ment amb les companyies, per a resoldre de cara a exercicis futurs, pensem 
que aquest Estat ha vingut per quedar-se, no és una moda passatgera; en 
conseqüència, amb l’experiència «patida» i amb la possibilitat de tenir quasi 
tot un any al davant, hem de posar-nos a treballar amb rapidesa. 

Dificultats a l’hora de redactar i verificar l’Estat d’Informació no Financera:

• Anàlisi deficient dels riscos que la companyia, per l’activitat realitza-
da, detectava que afectessin en les àrees d’obligada informació. 

• Dificultat en la determinació de la materialitat de les diferents àrees, a 
conseqüència del punt anterior i per no haver efectuat els procedi-
ments necessaris per a conèixer els requeriments efectuats pels dife-
rents grups d’interès que poden afectar més a la companyia o grup. 

• Desconeixement de les polítiques aplicades en els centres d’activitat 
allunyats de la matriu, per exemple, en altres països.

• Dispersió de la documentació i de la informació en els diferents de-
partaments sense connexió, o amb poca relació entre uns i altres. 

• Poca implicació de la direcció en l’establiment del control intern dels 
diferents processos productius i administratius relacionats amb 
aquesta informació. 
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• Manca de documentació per a evidenciar alguna informació, com per 
exemple, hores de formació, absentisme, etc. 

• Limitacions imposades per la direcció per a no reflectir la informació 
obligatòria, com per exemple, resultats de la bretxa salarial, de la des-
igualtat de gènere, de la retribució de la direcció, de la fiscalitat per 
països amb l’objectiu d’ocultar estratègies fiscals aplicades, etc. 

• Participació conjunta amb tècnics mediambientals per verificar la in-
formació i els càlculs dels índexs clau.

9.  Conseqüències de la llei a curt i mitjà termini per a les 
empreses

Vista la dificultat empresarial per fer un bon reporting, com tota nova 
llei que s’implanta en l’ordenament jurídic, no és innòcua per a les persones 
i organitzacions, i porta conseqüències afegides en l’obligatòria adequació a 
la norma, sigui amb necessitat de desenvolupament o ajustament dels siste-
mes de gestió, així com adaptació a les noves regles d’interacció econòmica 
i social.

En aquest sentit, podem identificar alguns eixos on les organitzacions 
empresarials s’hauran de moure i adaptar-se a les noves circumstàncies com 
són:

Per a empreses que la llei els ve de nou:

Elaboració i/o adequació de les polítiques empresarials

Les polítiques empresarials són aquelles normes internes que regulen 
el funcionament dels processos organitzatius. Les companyies de certa di-
mensió empresarial solen tenir-les escrites i publicades per al normal co-
neixement de l’organització, però per a moltes empreses més modestes, les 
polítiques són allò que sempre es fa però que no està escrit enlloc.

En el primer cas, quan les polítiques estan escrites i publicades, sol ser 
habitual no tenir indicadors específics de seguiment de polítiques. Les polí-
tiques s’escriuen i es publiquen, i es dóna com un fet que tothom de l’orga-
nització les segueix. En aquest sentit la llei és clara i exigeix reportar indica-
dors específics de seguiment.

En el segon cas, les empreses implicades hauran de fer un esforç extra 
per definir les polítiques, escriure-les i publicar-les amb els seus indicadors 
de seguiment.
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Anàlisi de riscos corporatius

Un dels apartats que exigeix la llei és explicar com les empreses gestio-
nen els seus riscos empresarials corporatius. Quins són aquells aspectes crí-
tics que farien trontollar el negoci i quin seguiment fa l’empresa per a miti-
gar-los. Aquest és un aspecte que les grans empreses solen tenir bastant 
controlat però no tant les mitjanes que poden estar afectades per la llei.

Serà imprescindible, doncs, establir els equips i la consultoria ne-
cessària per obrir aquest camí dintre de la normal gestió de l’empresa.

Anàlisi de materialitat

Encara que la materialitat no sigui un punt específic de la llei, sí que és 
un aspecte subjacent en l’esperit del redactat. La materialitat és un concepte 
on l’empresa explica quins són els aspectes de sostenibilitat importants i es-
sencials per a ella i els seus grups d’interès i quins no ho són.

De fet, la llei diu explícitament que, més enllà dels aspectes enumerats 
en el seu redactat, les empreses han d’explicar i rendir comptes d’allò que és 
material per a elles. Per exemple, la llei no diu res explícitament sobre les 
dades de recerca i desenvolupament, però si aquest és un aspecte material 
per a l’empresa, llavors s’ha d’explicar i presentar resultats.

Caldrà que les empreses facin aquesta anàlisi de materialitat per deter-
minar què han de reportar i què no fa falta que es reporti fora dels aspectes 
definits explícitament en la llei. 

Implementació de sistemes de gestió d’informació no financera

A excepció de totes aquelles empreses afectades per la llei i que abans 
de la seva publicació ja estaven fent informes no financers de forma volun-
tària, totes les altres empreses afectades necessitaran adaptar els seus siste-
mes d’informació per recollir i gestionar tota una sèrie d’informació que 
fins ara no era necessària en el normal desenvolupament de l’empresa.

La normativa comptable i fiscal té molts anys de bagatge i una estruc-
tura molt estable. Des de la perspectiva financera, totes les empreses tenen 
clar què recollir, com recollir i com reportat, adaptant el seu sistema d’infor-
mació financer a les novetats que han anat sorgint al llarg del temps.

En el cas de la informació no financera, els sistemes d’informació no 
són tan clars ni estructurats i dependrà de cada empresa en particular que 
pugui tenir quelcom o no. Per exemple, aquelles que ja tenen un sistema de 
gestió ambiental com és l’ISO 14001, comptaran amb un bon camí fet en la 
integració de la informació no financera amb la financera. Aquelles empre-
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ses que no tinguin res fora del sistema comptable, financer i comercial, hau-
ran de planificar la implementació de nous sistemes d’informació per tractar 
les dades no financeres.

Tota aquesta adaptació necessària, evidentment, no és innòcua per a 
l’empresa i s’haurà de rescabalar la butxaca per adaptar-se a les noves cir-
cumstàncies, mitjançant consultories especialitzades i programari específic.

Elaboració d’un nou document legal i/o ampliació de l’informe de gestió

A partir de la nova llei, la informació no financera i de diversitat ha 
d’anar incorporada com un punt més de l’informe de gestió o pot ser elabo-
rada en un document independent que sigui referenciat dintre de l’informe 
de gestió.

Sigui en un cas com en l’altre, la informació ha de ser elaborada amb 
entitat pròpia, ja que ha de ser verificada per un tercer acreditat amb inde-
pendència de l’informe de gestió. Això comporta, en la pràctica, que esde-
vingui un nou document legal que elaborar i registrar, amb la seva càrrega 
administrativa suplementària, a més dels costos monetaris que comporta fer 
la verificació de les dades.

Per a les empreses que ja elaboren informes anualment:

Adaptació a la pèrdua de diferenciació de la marca

En un món tan competitiu com l’actual, amb molts productes substitu-
tius i oferta de serveis quasi idèntics entre uns competidors i altres, l’estratè-
gia de diferenciació és essencial si es vol sobreviure com a empresa. El fet 
de poder demostrar que una empresa és diferent de les altres i ser valorada 
per aquesta diferència amb discriminació positiva pot marcar la línia de sal-
vació en alguns casos i la línia del lideratge en uns altres. Sigui la situació 
que sigui, la diferenciació és sens dubte una estratègia positiva en tots els 
àmbits empresarials.

En els anys on l’RSC esdevenia un model de gestió empresarial volun-
tari i un exercici de transparència informativa en la presentació de les dades 
no financeres de les empreses, la diferenciació que això aportava a les orga-
nitzacions es feia evident pel que fa a l’augment de la reputació de la marca 
i la confiança dels mercats, redundant en un augment del valor empresarial. 
Demostrar que l’empresa fa quelcom diferent dels competidors, tenint cura 
de l’entorn social i ambiental, és un actiu intangible de molt de valor. 

L’obligatorietat de reportar tota aquesta informació de forma estandar-
ditzada i per tots igual, ens duu a una certa homogeneïtat de formes de fer i, 
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per tant, perd aquest valor diferencial en la forma de gestionar l’empresa. 
Evidentment que tot no és blanc i/o negre, sinó que hi ha matisos i detalls 
que es poden treballar, però en el seu gruix, es tendirà a la uniformitat.

Encaix dels terminis estipulats en la llei i les dinàmiques empresarials

Aquesta problemàtica d’encaix de dates de presentació de dades, bàsi-
cament afecta les grans corporacions i més concretament les empreses cotit-
zades. La dinàmica de presentació de resultats trimestrals i de presentació de 
resultats anuals a la CNMV a finals de febrer, encara que la signatura oficial 
del consell sigui a finals de març, fan que la consolidació de dades no finan-
ceres no estiguin del tot alineades amb les dades financeres. En primer lloc, 
des d’una perspectiva comptable quantitativa, té una regulació que permet 
establir cert límit de provisions quan no es tenen les dades concretes. Això, 
juntament amb els assentaments d’adjunts, permet amb certa fiabilitat que 
es pugui tenir un tancament anual comptable molt fiable abans de finals de 
febrer, quan s’han de presentar els números a la CNMV. Encara que oficial-
ment els números es tanquen a finals de març, totes les empreses cotitzades 
intenten fer-ho a finals de febrer per no haver de donar explicacions a la 
CNMV si hi ha canvis comptables durant el mes de març.

Donat que la Llei d’Informació no Financera obliga a ser verificada i 
forma part de l’informe de gestió, això provoca un problema de dates si no 
es té un sistema de recollida de dades no financeres molt fiable i àgil. I enca-
ra així, és molt complicat poder assegurar la fiabilitat de la informació donat 
que, en alguns casos, la informació es té ja entrada el primer trimestre de 
l’any.

En definitiva, l’obligatorietat del fet que la informació no financera ha 
d’estar verificada i formar part de l’informe de gestió, almenys pel que res-
pecta a les empreses cotitzades, és un mal de cap afegit respecte a quadrar 
les dates de presentació dels resultats pel que fa a la disponibilitat real de les 
dades.

Possible limitació en el potencial d’avanç de l’RSC empresarial

Per últim, a conseqüència de l’obligatorietat de reportar aspectes d’in-
formació no financera i que ha de ser signada pel Consell d’Administració, 
pot esdevenir un llastre a l’hora de desenvolupar i potenciar l’RSC empresa-
rial. Si com hem dit anteriorment, l’obligatorietat de la llei esdevé un ele-
ment homogeneïtzador de polítiques d’RSC, i per tant pèrdua de la diferen-
ciació, no hi ha cap incentiu per desenvolupar més enllà d’allò que diu 
estrictament la llei. A més, cap gabinet legal d’empresa aconsellarà a cap 
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persona que hagi de signar, que ho faci amb informacions i dades que no si-
guin les obligatòries estipulades en la llei. Anar més enllà de la llei com es 
predicava quan la gestió de la responsabilitat social corporativa era volun-
tària queda entredit quan hi ha responsabilitats legals a l’hora de presentar la 
informació.

Podem concloure doncs que la nova Llei d’informació no financera a 
Europa neix amb la vocació de millorar la transparència i la gestió sosteni-
ble de les empreses, però aquesta obligatorietat té impactes significatius i un 
canvi de statu quo en els models de gestió empresarial. El temps dirà si real-
ment l’obligatorietat servirà per potenciar l’RSC empresarial o pel contrari 
serà un fre a la creativitat en la gestió sostenible. En el cas espanyol, com sol 
ser habitual, la transposició de la Directiva Europea sobre dades no finance-
res al corpus legal espanyol s’ha fet tard i sense un debat profund de les 
conseqüències empresarials en la seva implantació. 

Referències bibliogràfiques

LLEI D’INFORMACIÓ NO FINANCERA 11/2018, de 28 de desembre 
BOE-A-2018-17989.

LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL (2010) Reial decret legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital BOE-A-2010-10544.


