
“LA LLEI 11/2018 D’INFORMACIÓ NO FINANCERA I 
DIVERSITAT: UNA NOVA “OBLIGACIÓ” EMPRESARIAL?”
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AIRE QUE RESPIREM…

MAR EN EL QUE PESQUEM…

PLANETA QUE HABITEM…



3



4

¿¿¿NOMÉS UNA OBLIGACIÓ????

INFORMACIÓ NO FINANCIERA-

Definició:

a) Exigència establerta per la moral, la llei o l’autoritat.

b) Correspondència o gratitud que una persona ha de tenir i 
manifestar pels beneficis rebuts d’una altra persona... 
Planeta (?)

Per què?
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LEGISLACIÓ ACTUAL

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

• El 24 de novembre de 2017 s’aproba el Real Decreto-ley 18/2017, de modificació del
Codi de Comercç, Llei de Societats de Capital i la Lley d’Auditoria de comptes
(obligatori exercici 2017).

• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, pel qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de
Societats de Capital i la Llei d’Auditoria de Comptes (obligatori exercici 2018).
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Quines entitats estan 
obligades segons la Llei 

11/2018 a
01/01/2021?

INFORMAR Si no hi ha polítiques sostenibles

Informació
no 

financera?
??

A Què?
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NO 

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Grups de societats    o 
Societat Anònima
Societat Limitada

Comanditària per accions

¿Nombre mig d' empleats 
durant l'exercici > 250?

¿Actiu > 20  milions d'euros
o

Xifra de negocis > 40 milions 
d'euros?

¿Les condicions sobre Actiu i 
XN anteriors es complien  

l'exercici anterior?

OBLIGACIO D'ELABORAR
ESTAT D'INFORMACIO  NO 

FINANCERA

NO EXISTEIX
OBLIGACIO D'ELABORAR

ESTAT D'INFORMACIO NO 
FINANCERA

NO EIP

EIP > 250 
Treballadors

OBLIGATS
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Sobre quines qüestions s’han d’informar?

Impacte de les seves polítiques i activitat respecte

* Medi ambient

* Societat

* Drets Humans

* Personal, incloent mesures per a afavorir el principi d’igualtat de tracte i 
oportunitats entre homes i dones. 

* Lluita contra la corrupció i el suborn
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QUÈ demana la Llei 11/2018:
Visió global en relació amb els EINF

POLÍTIQUESPOLÍTIQUES

RESULTATSRESULTATSINDICADORSINDICADORS

RISCOSRISCOS

Identificar i analitzar riscos associats a 
l’activitat de l’empresa/entitat

Polítiques i procediments adoptats per 
prevenir o mitigar aquests riscos.

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

comparables.

Indicadors claus de resultats no financers: 
estàndards internacionals / traçabilitat
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Elaboració i/o adequació de les polítiques empresarials

• Normes internes que regulen el funcionament dels processos organitzatius i
productius.

Establir Escriure Donar a 
conèixer Mesurar Informar 

de resultats

• Moltes empreses tenen polítiques però no están escrites.

• Quan les polítiques estan escrites, habitualment no es disposa d’indicadors
específics per a mesurar el seu seguimient.

• Les polítiques s’escriuen i es publiquen i es dona per fet que tohom les coneix i
segueix.
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Anàlisi de riscos corporatius

Explicació de com l’empresa gestiona els seus riscos: Aspectes crítics que podrien fer
trontollar el negoci i accions que els mitiguen.

És necessari l’inclussió de professionals especialitzats per obrir 
aquest camí dintre de la normal gestió de l’empresa. 
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Implementació de sistemes de gestió d’informació 
no financera

• Necessitat d’adaptar els seus sistemes d’informació.

Necessitat de recursos en consultoríes especialitzades i
software específic

• Els sistemas INF no són tant clars ni estructurats i dependrà de cada empresa.

• Implantació de NOUS sistemes d’informació per a tractar les dades no financeres.
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Informació a incloure

Medioambiental Laboral Drets Humans
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Informació a incloure  

Lluita contra la corrupció Societat
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Diligència deguda  

Totes les seves ubicacions 

Identificar, prevenir, mitigar i explicar com aborden els seus 

impactes reals i potencials no només en seu social sinó

Relacions comercials externes:

Cadenes de valor 
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Com s’ha d’informar?

• Inclusió dels grups d’interès
• Context de sostenibilitat
• Materialitat
• Exhaustivitat
• Indicadors

• Precisió
• Equilibri
• Claredat
• Comparabilitat
• Fiabilitat
• Puntualitat

Contingut genèric Qualitat de la informació
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Análisi de materialitat

• Aspecte subjacent en l’esperit de la Llei.

• Materialitat: Aspectes de sostenibilidad importants
i essencials per a l’empresa i els seus grus d’interés.

• La Llei obliga a explicar i rendir comptes sobre allò
que les empreses reconeixen com a material.

• Indispensable la realització la seva anàlisi per a donar
compliment a les seves obligacions.
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Indicadors

• GRI Standards. 
• Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS). 
• Directrius de la Comissió Europea. 
• Directrius de la ONU, OCDE I OIT. 
• ISO 26000. 
• SA 8000. 
• EMAS

Estàndards d’informes per a la conformitat
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Indicadors
Global Reporting Initiative (GRI)

Es tracta d’una institució independent que va ser concebuda amb l’objectiu d’augmentar la qualitat
en l’elaboració de les memòries de sostenibilitat i que va crear el primer estàndard mundial
d’indicadors per elaborar aquestes memòries
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On s’ha d’informar?

• Informe de gestió o

• En un document apart, deixant constància en aquest document i l’informe de gestió del
compliment de la Llei 11/2018.

• La informació serà pública amb els mateixos requerimients que els CCAA (Reg. Mercantil)

• Obligació a sotmetre verificació l’EINF

• Exempcions a l’elaboració de l’EINF.

• Els grups societaris l’han de publicar a la web (6 mesos després del tancament
i durant 5 anys).
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Què aporta a:

Inversors

Transparència
i qualitat

informativa

Millor
coneixment

negoci, 
estrategia, 

posicionament
etc.

Reguladors

Seguretat als
inversors

Confiança als
mercats

Consells
Administració

Assumpció de 
responsabilitats

Mecanismes
supervisió

Transparènica

Altres grups
d’interès

Coneixement
dels riscos del 

negoci i la 
seva afectació

Polítiques 
aplicades i 

mitigació dels
riscos
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MOLTES GRÀCIES 

I A VOSALTRES 
PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I 

PARTICIPACIÓ
M. Eugènia Bailach i Aspa
me.bailach@auren.es


