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RESUM

El reporting integrat s’està situant de forma progressiva com un 
estàndard a seguir per les empreses especialment quan fem referèn-
cia a les grans companyies. Importants organismes internacionals així 
com reguladors estatals i supranacionals han pres partit pel mateix i 
han fomentat la seva implantació. D’aquesta forma, els reports corpo-
ratius han passat des de les tradicionals dades financeres que es pre-
sentaven antigament fins a mostrar-ne d’altres que fossin d’interès per 
tots els agents interessats. La nostra investigació permet veure en qui-
na mesura les empreses de l’IBEX 35 han començat a prendre cons-
ciència d’aquests canvis i com s’han adaptat a la nova situació. Po-
dem concloure que malgrat algunes excepcions, en general les 
companyies segueixen en bona part els paràmetres establerts per 
l’International Integrated Reporting Council pel que fa al tipus d’infor-
mació que han d’aportar en els seus informes, però certament ho fan 
de forma aïllada i no de forma interrelacionada com seria adient en 
el reporting integrat.
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ABSTRACT

Integrated reporting is progressively being placed as a standard 
to be followed by companies, especially when referring to large com-
panies. Important international organizations as well as state and su-
pranational regulators have taken part in this process, encouraging its 
implementation. In this way, corporate reports have gone from the 
traditional financial data that was presented in the past to show other 
information that were of interest to all the interested parties. Our inves-
tigation allows seeing to what extension the companies included in 
the index IBEX 35 have begun to become aware of these changes 
and how they have adapted to the new situation. We can conclude 
that in spite of some exceptions, large companies generally follow the 
parameters established by the International Integrated Reporting 
Council as regards to the type of information they must provide in their 
reports, but they certainly do so withut the interrelationship as would 
be appropriate in the integrated reporting.

Classification JEL: G30, M41.
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1. Introducció

La informació que tradicionalment ens mostraven les empreses se cen-
trava gairebé de forma exclusiva en l’àmbit financer. Però els interessats en 
aquesta informació, els qui genèricament coneixem com «stakeholders», 
han anat manifestant que no és suficient per entendre i avaluar la realitat 
empresarial. Cal anar més enllà, i s’han d’aportar altres indicadors no 
numèrics per conèixer millor el funcionament present d’una organització, 
però també quina pot ser la seva evolució futura. 

Així les empreses, per iniciativa pròpia o per obligació legal, comença-
ren a donar explicacions al voltant del seu impacte en temes com la sosteni-
bilitat, el medi ambient o el seu comportament ètic. Però fent-ho com un 
afegitó dels seus estats financers: és a dir, desenvolupant nous i diferenciats 
apartats en els seus tradicionals informes.
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Ara bé, comença a emergir amb força una tendència que s’adreça cap a 
la necessitat de realitzar una integració de tota la informació de l’empresa; 
aconseguir una veritable interrelació d’aquesta, tant dels indicadors finan-
cers com dels no financers.

En aquesta línia, van sorgint iniciatives tendents a la creació d’un marc 
estructurat per a la presentació d’aquest tipus d’informació. Com succeeix 
amb la irrupció de qualsevol novetat, algunes entitats adoptaren ràpidament 
les propostes mentre que d’altres foren més reticents a sumar-se als nous 
canvis. La culminació de totes aquestes propostes esdevindria en el que co-
neixem com a reporting integrat.

No només els organismes internacionals s’involucraren en aquest 
tema, sinó que també les autoritats reguladores de cada país incidiren en la 
seva adopció per part del món empresarial; fos promulgant un tipus o un al-
tre de normativa relacionada amb aquest tema, predisposaren en major o 
menor mesura a les empreses a acceptar modificar els seus documents d’in-
formació corporativa. 

2. Gènesis i evolució del reporting integrat

2.1. Antecedents del reporting integrat

Com s’ha apuntat, el reporting integrat és el fruit del complet desenvo-
lupament d’iniciatives sorgides ja fa unes dècades al voltant de la informa-
ció corporativa. 

Una de les primeres es donà l’any 1992, durant la conferència de Na-
cions Unides Environment and Development (UNCED), on es començà a 
parlar del concepte de responsabilitat social corporativa, animant totes les 
empreses a assumir-lo com a propi. 

Posteriorment, amb el llançament l’any 2004 del projecte anomenat 
Prince’s Accounting for Sustainability sota l’impuls del príncep de Gales, ja 
es destacà la preocupació al voltant de la informació que les empreses esta-
ven mostrant al mercat: calia que fos més completa si es volia explicar real-
ment la seva activitat i impacte en la societat (Stent i Dowler, 2015).

Però possiblement amb la posada en marxa de l’anomenat King Report 
on Corporate Governance a Sud-àfrica, que tingué diferents versions al llarg 
dels anys, es presentaria el resum més acurat i complet del que podrien ser 
considerades les millors pràctiques internacionals en govern corporatiu.

Molt important fou també la creació l’any 2010 de l’International Inte-
grated Reporting Council (IIRC), format per una coalició de reguladors, in-
versors, companyies, professionals financers i ONG, fundat amb la missió 
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de millorar la comunicació de les empreses amb el mercat, per tal d’aconse-
guir així augmentar la seva creació de valor (Rivera-Arrubla et al., 2016).

Segons l’IIRC, la informació integrada havia de tenir quatre objectius:

• Millorar la qualitat de la informació disponible per als proveïdors de 
capital de les empreses amb la finalitat que poguessin prendre deci-
sions més encertades i millor fonamentades.

• Promoure un enfocament de reporting corporatiu, estandarditzant els 
informes de les empreses.

• Millorar la rendició de comptes, així com facilitar el manteniment de 
les interdependències entre els factors involucrats.

• Donar suport a un pensament integrat, enfocat en la creació de valor 
en el curt, mitjà i llarg termini.

2.2. Evolució de la informació corporativa

Podem distingir diferents etapes en l’evolució de la informació corpo-
rativa al llarg de les últimes dècades, que sintetitzem en la figura 1.

Evolució del 
reporting 
integrat

Cronologia Tipus d’informe

Abans dels anys setanta Informes amb contingut financer

Entre 1970 i 1989 Informes aïllats d’informació financera
Altres tipus d’informes aïllats (social o 
mediambientals)

Dècada dels noranta Informes aïllats d’informació financera i 
de sostenibilitat

Dècada dels 2000 En alguns casos es comencen a combinar 
en l’informe anual la informació financera 
i la de sostenibilitat

Tendència actual Informe integrat amb visió holística de 
l’organització

Font: Adaptació de Rivera-Arrubla et al, 2016.

Figura 1. Evolució del reporting integrat.

L’any 1994 es va fer algun informe que seria rellevant com l’Informe 
Jenkins, influït per plantejaments de la consultora PWC, la qual ja havia 
treballat en el que llavors anomenaren Value Reporting (Rowbottomi i Loc-
ke, 2015).
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En relació amb l’evolució de la informació no financera, algunes insti-
tucions aportaren diferents alternatives, que resumim en la figura 2.

Comparació 
entre els 
diferents 
estàndards 
d’informació 
financera

Nom de l’estàndard Institució a càrrec

Sustainability Accounting 
Standards de SASB (SABS)

Sustainability Accounting 
Standards (SASB)

The GRI Sustainability Reporting 
Guidelines

Global Reporting Initiative (GRI)

Enhanced Business Repost (EBR) Enhanced Business Reporting 
Consortium (EBRC)
Liderat per l’AICPA

The Connected Reporting 
Framewirk (CRF)

Accounting for Sustainability 
(A4S)

The International <IR> 
Framework

International Integrated 
Reporting Council (IIRC)

Font: Rivera-Arrubla et al., 2016.

Figura 2. Comparativa entre els diferents estàndards d’informació financera.

2.3. Què és un informe integrat

Segons l’IIRC, un informe integrat és una comunicació concisa al vol-
tant de com l’estratègia d’una organització, el seu govern corporatiu, 
l’acompliment i les seves perspectives, en el context del seu entorn extern, 
la duen a crear valor en el curt, mitjà i llarg termini (IIRC, 2013).

A partir d’aquesta definició formal, no existeix un únic model concret 
que s’identifiqui amb el concepte i en conseqüència s’ha generat certa con-
fusió en el que hem d’entendre com a reporting integrat. Bé és cert que des 
de l’àmbit acadèmic s’han realitzat intents de crear un model que tingui pre-
sents totes les influències que rep el reporting integrat tractant així de definir 
clarament els seus límits (Hisao et al., 2017).

Dit amb altres paraules, es tracta d’aconseguir un únic informe que 
contingui tota la informació de l’organització, combinant les dimensions 
econòmica, social i mediambiental, des d’una perspectiva holística. És a dir, 
tenint en compte tots els aspectes que es considerin rellevants per entendre 
l’empresa i la seva situació en el mercat.

Des del punt de vista acadèmic tindria una especial importància la pu-
blicació per part d’Eccles i Krzus (2010) de One Report: Integrated repor-
ting for a sustainable strategy el primer llibre totalment dedicat al reporting 
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integrat. Apareix en un moment en el qual els acadèmics comencen a obser-
var i treballar en aquesta nova eina, discutint el contingut, els processos que 
han de seguir i desenvolupant totes les idees que comportarà l’adopció del 
reporting integrat (Eccles i Krzus, 2010). 

En one report la idea que es promou és aquest pensament integrat al 
qual fèiem referència, més enllà del pensament aïllat (silo thinking). Plante-
jar una nova visió dels informes realitzats tradicionalment, que no mostra-
ven la interrelació entre l’estratègia, els riscos i les múltiples formes de capi-
tal de les empreses (De Villiers et al., 2014).

Malgrat tots els esforços realitzats, no s’ha aconseguit encara unificar 
en un únic concepte el que s’entén com a reporting integrat. Els diferents 
criteris de les empreses a l’hora d’escollir les dades que volen compartir 
amb el mercat fa difícil establir una eina de mesura per comparar com d’in-
tegrats estan els reports en cada companyia (Sofian & Dumitru, 2017). 

2.4.  Implicació governamental i institucional en el reporting 
integrat

A l’IIRC com a organisme internacional l’han acompanyat molts altres 
que han pres iniciatives per fomentar la presentació pública d’aquest tipus 
d’informació. A tall d’exemple, entre d’altres: Global Reporting Initiative 
(GRI), International Federation of Accountants, Sustainability Accounting 
Standards Board i les Nacions Unides.

Especialment remarcable és la implicació de l’administració pública en 
aquesta matèria. La Unió Europea a finals de 2014 va promulgar la Directi-
va 2014/95/EU, segons la qual les empreses amb més de 500 empleats esta-
ven obligades a reportar matèries d’àmbit no financer que fessin referència a 
les seves operacions empresarials. Se’ls hi exigia que revelessin en el seu 
informe de gestió no només els aspectes socials i ambientals, sinó també 
d’altres com el respecte als drets humans, la lluita contra la corrupció i la 
diversitat de la seva junta directiva.

Com és preceptiu, els estats de la UE transposaren aquesta directiva 
dins la seva legislació, de fet, alguns d’ells introduint exigències d’informa-
ció superiors a les que demanava la UE (com fou el cas del Regne Unit, 
Suècia, Dinamarca o França).

A Espanya inicialment s’adoptà la norma comunitària mitjançant el 
Reial decret llei 18/2017 sobre informació no financera i diversitat. Ho fa 
realitzant una transcripció gairebé literal de la Directiva Europea. Amb la 
posterior tramitació de la Llei 11/2018 sobre aquesta matèria Espanya aug-
mentava considerablement els nivells d’exigència en transparència i fiabili-
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tat en el reporting de dades que s’exigia a les empreses, situant-se com un 
referent en l’àmbit europeu.

2.5. Situació actual en les empreses

Si ens centrem a avaluar el nivell d’assumpció dels estàndards de re-
porting integrat per part de les empreses, podem constatar que malgrat que 
es presenta una evolució positiva al llarg del temps, amb una introducció 
progressiva de les característiques d’aquest tipus de reporting, excloent-hi 
el cas de les multinacionals, en la resta de companyies encara hi ha molt 
camí a recórrer. 

En aquest sentit, és cert que iniciatives legislatives com les de la Unió 
Europea han tingut una gran incidència en les empreses, que s’ha traduït en 
una mostra d’informació no financera més grossa per part d’aquestes. 

En alguns casos, com a Itàlia, s’ha demostrat que aquesta normativa ha 
tingut un impacte més elevat del que s’esperava inicialment. Es conclou en 
aquest sentit que la promulgació de normativa millora la qualitat de la infor-
mació publicada per les empreses. A tall d’exemple, en un país com França 
on existeix una regulació específica es mostra més informació i de qualitat 
més bona que en d’altres on no hi ha aquesta obligació, com en els EUA.

Alguns països han esdevingut un referent del reporting integrat. Així 
Sud-àfrica, Holanda, Brasil i Austràlia s’han convertit en els líders de l’adop-
ció d’aquest tipus de pràctiques, en bona part perquè tant els reguladors go-
vernamentals com els del mercat de valors ho han exigit a les companyies 
(Kiliç i Kuzey, 2018). Estudis que han tingut en compte diferents països 
mostren com els factors culturals, legals i altres particularitats de cada terri-
tori incideixen en el tipus de report que presenten. 

En l’estudi que realitzà KPMG (2011), analitzant la informació corpo-
rativa, es trobava a faltar en aquesta alguns aspectes que serien rellevants 
per a qualsevol analista; les empreses se centraven molt en el curt termini 
però no entraven en aspectes qualitatius de la generació de valor o quantita-
tius com el nombre de clients que guanyava o perdia una empresa.

Però quan es demanava als inversors sobre la importància de la infor-
mació no financera aquests consideraven necessari que la direcció de la 
companyia informés de l’actuació en àmbits no financers. Tendència que de 
fet anava incrementant-se amb el pas del temps (Ernest&Young, 2015).

La crisi financera iniciada a partir de 2008 també fou rellevant en aquest 
aspecte doncs augmentà la desconfiança del públic en els indicadors purament 
financers (IIRC, 2013). Tot plegat reforçava la mateixa idea: calia comple-
mentar la informació que fins llavors estaven mostrant les empreses al públic.
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2.6. Beneficis i reticències al reporting integrat

L’esforç i l’interès de les diferents entitats implicades en la progressiva 
introducció del reporting integrat té la seva explicació en alguns dels benefi-
cis que s’atribueixen a la seva realització.

Per una part, s’ha afirmat que la valoració d’una empresa està positiva-
ment associada amb l’amplitud de la informació que presenti el seu repor-
ting integrat; s’entén que els beneficis de la seva realització excedeixen els 
seus costos. Per exemple, en companyies que tenen importants necessitats 
financeres també es generen beneficis perquè al realitzar aquest tipus d’in-
forme es redueix l’asimetria d’informació entre la mateixa companyia i els 
proveïdors de fons. 

En el cas de les grans empreses i les multinacionals hi ha un factor que 
les ha d’encoratjar a facilitar una major qualitat en la informació no finance-
ra que mostren i és el fet que la seva reputació global augmentarà sobretot 
tenint en compte que actualment hi ha una tendència favorable al fet que es 
faci aquest tipus de report.

Però no totes les empreses ni els estudis acadèmics s’han mostrat favo-
rables a la implantació del reporting integrat. N’hi ha hagut també que han 
manifestat clarament les seves reticències i han destacat per sobre dels pos-
sibles beneficis els importants costos que suposa la seva adaptació.

Les crítiques que es fan al reporting integrat es poden dividir en dos 
blocs: les que s’adrecen a la principal institució promotora, l’IIRC, i les que 
es fan al model proposat.

Pel que fa a l’IIRC es considera que està faltat d’independència, perquè 
és un organisme sota el control dels professionals financers de les grans 
multinacionals. A més a més, les seves propostes no tenen suficient força 
per imposar-se i no són prou contundents; a tall d’exemple, no requereixen a 
les empreses cap KPI específic que hagin de reportar.

També s’apunten reticències al model de reporting integrat proposat. 
En primer lloc s’apunta que la realitat demostra que simplement s’han fet 
modificacions molt puntuals als reports que ja s’anaven fent sense aportar 
res significativament nou. Per altra part, es planteja un esquema molt ampli 
i que deixa massa espai a la discrecionalitat; l’empresa reporta només allò 
que considera més convenient sense donar explicacions sobre el que no vul-
gui revelar al públic. És a dir, no s’ha aconseguit una estandardització: uns 
patrons comuns, globals o unes pràctiques que realment obliguin a tots els 
usuaris. 

En conclusió, no es troba un incentiu tangible per a la seva adopció, és 
a dir, per realitzar el canvi del sistema actual al de reporting integrat.
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3. Les empreses de l’IBEX 35 i el reporting integrat

L’objectiu del present estudi se centra a identificar en quina mesura les 
empreses de l’IBEX 35 segueixen els requeriments de l’anomenat reporting 
integrat en la presentació dels seus informes corporatius. 

Cal assenyalar que és rellevant realitzar aquest plantejament en el mo-
ment actual donada la importància ja comentada que està adquirint en el 
món acadèmic, però també en l’àmbit regulador i empresarial les constants 
iniciatives per aconseguir la implementació del reporting integrat (Stent i 
Dowler, 2015).

Si bé les empreses de l’IBEX han anat augmentant la quantitat d’infor-
mació que presenten al mercat, cal mesurar si només han afegit nous in-
formes o ho han fet seguint les directrius del reporting integrat, que suposa-
ria compilar aquesta informació en un únic document, interrelacionant tota 
la informació en aquest.

3.1. Qüestionari i model d’investigació

Les categories i variables utilitzades en aquest estudi són les que es van 
fer servir en un d’anterior realitzat per Kiliç i Kuzey (2018). En aquell cas 
s’analitzaven les empreses cotitzades en la borsa de Turquia, amb els infor-
mes que presentaven a finals de 2015, per determinar en quina mesura les 
companyies seguien l’esquema exposat per l’IIRC. Amb aquesta finalitat 
utilitzaven l’eina anomenada Integrated Reporting Disclosure Score (IRS).

Seguint el mateix patró es desagrega el concepte de reporting integrat 
en deu categories, que alhora estan compostes d’un determinat nombre 
d’ítems, tot plegat amb la finalitat de concretar amb la màxima precisió pos-
sible els conceptes estudiats. En la figura 3 llistem aquestes categories amb 
el nombre corresponent d’ítems que compon cadascuna d’elles. 
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Categoria Nombre d’ítems

Visió general de l’organització 7

Entorn exterior 6

Governança 5

Inputs 6

Outputs 3

Outcomes 6

Riscos i oportunitats 2

Estratègia i situació dels recursos 6

Performance 5

Perspectives 4

Figura 3. Categories utilitzades en l’estudi.

Per tal d’obtenir la informació, s’ha realitzat la consulta dels reports 
anuals publicats per les empreses, examinat el seu contingut i s’atorga una 
puntuació a cada ítem segons la profunditat en el seu tractament. 

Plantegem cinc possibles valoracions per a cada ítem. Amb la finalitat 
de realitzar la transposició dels valors en nombres hem utilitzat una escala 
Likert, de tipus ordinal, amb un rang que oscil·lava entre 1 i 5.

La correspondència de cada valoració per tipus de resposta és la se-
güent: 

• No apareix mencionat en l’informe (1 punt).
• Descripció insuficient o parcial (2 punts).
• Breu descripció del concepte (3 punts).
• Descripció detallada (4 punts).
• Destaca entre els informes estudiats (5 punts).

Posteriorment per tal de facilitar la comprensió dels resultats obtinguts, 
les puntuacions s’eleven totes a base 100 (on el 5 suposa aquesta màxima 
puntuació).
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3.2. Estudi comparatiu entre les empreses de l’IBEX 35

Per a l’elaboració del present estudi es consultaren les corresponents 
webs de totes les empreses analitzades. Com a societats cotitzades, seguint 
la normativa vigent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en la data 
de l’estudi, totes les empreses tenien publicats els informes corresponents a 
l’exercici 2018.

Un primer fet destacable és la varietat de noms utilitzats per referir-se 
als tipus de documents publicats. 

5

7

3

20

Informe de gestió Informe RSC
Informe sobre informació no financera Informe integrat

Font: Elaboració pròpia.

Figura 4. Nombre d’empreses segons el títol de l’informe presentat.

Com es pot apreciar, la majoria de les empreses utilitzen ja la denomi-
nació Informe Integrat per presentar la seva informació al mercat.

Es mantenen altres denominacions que han aparegut els últims anys 
(com l’Informe sobre informació no financera i l’Informe RSC) i encara hi 
ha cinc empreses que mantenen el títol d’Informe de gestió.

A més a més d’aquestes denominacions, es publiquen documents com-
plementaris per part d’algunes empreses. En el cas d’ARCELOR MITTAL 
s’acompanya la informació de documents individuals sobre la responsabili-
tat de les seves filials. També és rellevant en el cas de REE que es publiqui 
un informe fent referència directament al GRI i l’IIRC.

Cal fer un esment especial al cas de l’empresa MASMOVIL pel seu baix 
nivell de compliment en gairebé totes les categories analitzades. Aquesta em-
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presa s’ha incorporat recentment a l’IBEX 35, i això podria ajudar a explicar 
les baixes puntuacions obtingudes en molts apartats, que la situen lluny de la 
resta de les empreses pel que fa al seguiment dels paràmetres del reporting 
integrat.

3.3. Els components del reporting integrat

Com s’ha comentat anteriorment, el concepte de reporting integrat es 
valora tenint en compte els deu conceptes en què es divideix i atorgant una 
puntuació a cadascun d’ells.

3.3.1. Visió general de l’organització

Aquesta categoria fa referència a aquells aspectes descriptius de l’orga-
nització en el seu significat més ampli. Sigui des d’un punt de vista concep-
tual (explicant la missió o la cultura de l’empresa) com des de la visió més 
concreta (aclarint, per exemple, la seva estructura de propietat o els països 
en els quals opera).

Els conceptes que comprenen aquests ítems en bona part ja porten anys 
presents en els informes corporatius publicats per les empreses. De fet la 
mitjana de les puntuacions se situa en 73,96. L’explicació de la cultura de 
l’organització destaca per sobre de les altres (78,28) i són els aspectes de la 
missió i la visió de l’empresa els que obtenen una puntuació més baixa 
(69,71).

3.3.2. Entorn exterior

En aquesta categoria es tracten els elements exteriors que poden afec- 
tar d’alguna forma a l’empresa. En bona part coincideixen amb els fonaments 
d’anàlisis macroeconòmics presents en l’anomenat esquema PESTEL.

La puntuació mitjana obtinguda és 70,28. Es tracta d’un nombre inferior 
a la mitjana general de totes les categories i ve determinat en bona part per 
apartats que no han estat tractats en alguns dels documents analitzats.

Cal tenir en compte que els temes polítics obtenen una puntuació mitja-
na de només 59,42 punts i els factors legals de 66,85. Tot plegat suposa que 
la mitjana global descendeixi, ja que la resta dels apartats aconsegueixen 
notes entre 70 i 75.



Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 29, any 2019, pp. 45-64 57

3.3.3. Governança

La governança és una categoria que inclou els aspectes relatius a la 
forma d’organització i direcció de la companyia. Es demana a l’empresa que 
doni explicacions sobre el seu Consell d’Administració, la seva política de 
compensació o la seva cultura empresarial o alguns aspectes ètics.

S’obté una mitjana en la categoria de 69,94 punts, inferior a la puntua-
ció global. En aquest resultat destaca el baix nivell de desenvolupament 
d’apartats com l’experiència o habilitats dels membres del Consell d’Admi-
nistració (64,00) i la política de compensació (66,85).

3.3.4. Inputs

En aquesta categoria s’inclouen apartats que fan referència a elements 
interns de la companyia, mitjançant els quals presta els seus serveis o tracta 
de diferenciar-se dels seus competidors (en aspectes com la innovació o la 
formació dels seus empleats).

La mitjana de tota la categoria se situa en 69,9. En aquesta puntuació 
cal tenir en compte que hi ha apartats poc desenvolupats; el servei postvenda 
obté poc més de 60 punts (60,57 concretament) i altres aspectes com la dife-
renciació de producte i els canals de distribució i màrqueting aconsegueixen 
puntuacions inferiors a 70 (68,57 i 65,71, respectivament).

3.3.5. Outputs

Amb aquesta categoria es fa referència a resultats produïts per l’empre-
sa a l’exterior com a resultat de la seva actuació. 

Val a dir que malgrat que la categoria inclou conceptes que no són ha-
bitualment tractats en informes corporatius (per exemple, les emissions de 
GHG o el consum d’aigua), la puntuació mitjana obtinguda és elevada, 
73,71. Dels tres apartats, dos adquireixen puntuacions per sobre de 73 de 
mitjana. 

3.3.6. Outcomes

Aquesta categoria mesura els resultats que obté l’empresa en apartats 
estratègics rellevants per a ella, entre d’altres, tant en el que fa referència al 
seu personal, a aspectes econòmics o als clients de la companyia. D’aquests 
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últims es té en compte la seva satisfacció com a consumidors. També s’ana-
litza si l’empresa dóna explicacions d’en quins àmbits crea o redueix valor.

La mitjana obtinguda està per sobre dels 70 punts (70,28) amb un trac-
tament desigual dels apartats que inclouen. Els tres primers obtenen puntua-
cions entre els 74 i 76 punts, mentre que la satisfacció del client no arriba als 
70 punts (69,14).

És molt rellevant la diferència entre els dos últims apartats. Mentre les 
empreses aclareixen amb profusió on estan creant valor (la puntuació mit-
jana en l’apartat és de 78,28), a l’hora d’explicar on es redueix, les infor-
macions són menys completes i s’arriba a una mitjana de 48,57. Es tracta 
d’una puntuació molt baixa en relació amb la resta dels apartats treballats en 
l’estudi.

3.3.7. Riscos i oportunitats

En aquesta categoria s’avaluen aquelles situacions tant internes com 
externes que poden acabar produint algun esdeveniment futur que situï 
l’empresa en una posició d’avantatge o desavantatge en el mercat.

La mitjana obtinguda en la categoria és de 74,85. Ambdós apartats es 
treballen en línies generals de forma profunda si bé els riscos interns i exter-
ns adquireixen una puntuació més elevada que les oportunitats internes o 
externes (76 vers 73,71, respectivament).

3.3.8. Estratègia i situació dels recursos

En aquesta categoria s’analitza la visió futura de l’empresa que s’ha de 
plasmar en l’estratègia que seguir per tal d’aconseguir els objectius propo-
sats. Els objectius estratègics a curt, mitjà i llarg termini s’avaluen al costat 
de les estratègies necessàries per poder-les implementar.

La mitjana de tota la categoria és inferior als 70 punts (69,61 exacta-
ment). En el seu càlcul és destacable el diferent tractament entre els apartats. 
Mentre els tres primers, centrats en les estratègies, obtenen puntuacions més 
elevades (72; 73,71 i 77,14, respectivament), quan es demana per aspectes 
que suposa relacionar diferents conceptes, les puntuacions són considera-
blement més baixes (69,71; 62,85 i 62,28, respectivament).
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3.3.9. Performance

En aquesta categoria es mesura tant els indicadors concrets de l’actua-
ció de la companyia com la relació entre diferents elements que puguin 
aportar informació sobre el comportament global de l’empresa. La categoria 
examina la inclusió de KPI en els documents corporatius, el vincle de l’ac-
tuació passada de l’empresa amb la seva realitat actual, així com la compa-
ració que es faci amb altres empreses competidores.

La puntuació mitjana de la categoria és de 70,05. Ara bé, cal tenir pre-
sent que alguns apartats obtenen puntuacions força més elevades que d’al-
tres. Els tres primers apartats, amb indicadors concrets i avaluació del pre-
sent i passat de la companyia, reben puntuacions que considerem elevades 
(76,00; 76,57 i 74,28, respectivament). Però el quart, comparativa amb al-
tres organitzacions del seu àmbit territorial o de negoci és present de forma 
poc significativa en els informes (amb una puntuació mitjana en ells de 
53,71). 

3.3.10. Perspectives

En aquesta categoria es fa referència a la visió que té la companyia so-
bre quin serà el seu esdevenir futur. Quines són les seves expectatives, si les 
han mesurat i quin vincle estableix entre la seva realitat present i la seva 
evolució en els pròxims anys.

Aquesta categoria obté de mitjana la puntuació més baixa de totes les 
analitzades, 56 punts. Si bé es tracta amb certa profunditat el primer apartat, 
expectatives futures o explicacions sobre les incerteses (69,14), la resta 
d’apartats obtenen notes molt baixes (51,42; 49,71 i 53,71, respectivament).

En línies generals, veiem com les empreses no presten massa atenció 
als KPI futurs de l’empresa ni tampoc a les relacions entre el passat i el pre-
sent de les perspectives de l’organització.

3.4.  Comparativa del reporting integrat en les empreses de 
l’IBEX 35

Un cop calculades les puntuacions totals obtingudes per totes les em-
preses en totes les categories tenim la següent distribució. Ho podem obser-
var en la figura 5.
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Menys de 70 punts Entre 70 i 80 punts Més de 80 punts

Font: Elaboració pròpia.

Figura 5. Puntuacions totals obtingudes per les empreses.

Cal fer algunes apreciacions sobre els resultats obtinguts.
En primer lloc, és constatable que, malgrat que ens trobem davant les 

empreses més importants de l’economia espanyola, només n’hi ha 3 (un 
9%) que estiguin en nivells per sobre del 80% de seguiment de les directrius 
del reporting integrat.

Per altra banda, bé és cert que la gran majoria s’estan adaptant a bona 
part dels requisits establerts pel reporting integrat, amb puntuacions que es-
tan per sobre dels 70 punts. Aquest fet és molt rellevant, perquè indica que 
les empreses estan ampliant els seus informes corporatius amb altres aspec-
tes sol·licitats pel reporting corporatiu.
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Categoria Nombre d’ítems Puntuació mitjana

Visió general de l’organització 7 73,96

Entorn exterior 6 70,28

Governança 5 69,94

Inputs 6 69,90

Outputs 3 73,71

Outcomes 6 70,28

Riscos i oportunitats 2 74,85

Estratègia i situació dels recursos 6 69,61

Performance 5 70,05

Perspectives 4 56,00

Font: Elaboració pròpia.

Figura 6. Puntuacions mitjanes per categories.

Com hem observat, la mitjana queda disminuïda per alguns ítems que han 
estat poc treballats per les empreses. Ara bé, només cinc d’ells aconsegueixen 
de mitjana una puntuació per sota de 55 punts. I de fet tres d’aquells se si- 
tuen dins la categoria de perspectives (que té la mitjana més baixa de totes). És 
a dir, les empreses en línies generals no s’arrisquen a concretar quines són les 
seves expectatives per al futur del negoci. Altres aspectes que obtenen puntua-
cions baixes tenen a veure amb la interrelació de diferents tipus d’informació.

A l’annex 1 podem veure el llistat de les empreses estudiades amb la 
seva corresponent puntuació. Si bé hi ha un ampli ventall de puntuacions en 
el llistat, només l’empresa MASMOVIL (amb una puntuació de 26,30) se 
situa molt lluny del seguiment de les directrius examinades. I tan sols dues 
més (ARCELORMITTAL i INDRA) presenten puntuacions per sota de 60 
(en concret, 56,95 i 51,45, respectivament).

4. Conclusions

El reporting integrat suposa una profunda innovació amb relació al ti-
pus d’informació que les empreses mostraven amb anterioritat, pràctica-
ment basada en indicadors financers. Per tant, el seu estudi i evolució és 
mereixedor d’atenció tant per part del món acadèmic com de l’empresarial.
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Però com hem vist, les directrius de l’IIRC sobre reporting integrat no 
han donat pas a un únic esquema per a la realització dels informes, i això 
suposa que aquelles companyies que volen seguir els seus principis han de 
fer-ho segons el seu propi criteri.

Per altra part, les administracions públiques han pres part clarament per 
la imposició a les empreses de l’obligatorietat de mostrar una informació 
més grossa sobre elles, que vagi més enllà de les dades financeres. Especial 
protagonisme ha adquirit la Unió Europea, la qual promulgà una directiva 
específica sobre aquesta matèria. 

Malgrat tot això, el que constatem en el present estudi, centrat en grans 
empreses espanyoles, és el que ja s’ha afirmat altres cops. Cada companyia 
reporta allò que considera important, i utilitza el format que creu més apro-
piat. És cert que bona part de la informació que mostren va més enllà de 
l’apartat financer, però no fent-ho d’una forma integrada i interrelacionada 
sinó de forma separada.

Aquesta falta d’interconnexió és patent en bona part de les empreses 
estudiades. Així, quan s’examinen els documents de les companyies, en els 
ítems que es demanen vincles entre els diferents tipus d’informació, s’acon-
segueixen puntuacions baixes. Com es constatava en anteriors estudis, hi ha 
una tendència majoritària a fer servir el terme integrat malgrat que la infor-
mació no es presenti d’aquesta manera.

Els anteriors motius reforcen la necessitat de comptar amb un model de 
reporting integrat únic, concret i específic perquè les empreses puguin utilit-
zar-lo, aportant la informació que el mercat considera rellevant. D’aquesta 
forma, s’evitaria que algunes empreses al·leguessin motius de confidencialitat 
per no mostrar determinada informació o la seva prudència a l’hora d’explicar 
determinats aspectes de l’activitat pel risc legal que això els podria suposar.
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Annex 1. Empreses de l’IBEX 35 i les seves puntuacions

LA CAIXA 77,27

REPSOL 77,11

FERROVIAL 76,55

BBVA 76,49

INMOBILIARIA COLONIAL 75,05

MELIÁ HOTELES 74,11

MAPFRE 74,01

IAG 73,88

INDITEX 72,49

REE 72,38

TELEFÓNICA 71,45

ACS 71,41

CIE AUTOMOTIVE 71,22

AENA 70,47

BANCO SABADELL 69,62

ACCIONA 68,38

VISCOFAN 66,42

GRIFOLS 66,00

CELLNEX 65,85

MADEUS IT GROUP 65,79

MEDIASET 64,92

BANCO SANTANDER 64,91

MERLIN 64,79

SIEMMENS-GAMESA 60,70

ACERINOX 60,37

ARCELOR MITTAL 56,95

INDRA 51,45

MASMOVIL 26,30


