


Fragment de Carta de Larry Fink,  als
Consellers Delegats Blackrock,  26 de Gener 2021

Alphabet, Apple, AT& T, Boeing, Chevron, 
Citigroup, Cisco, Coca-Cola, Delta Airlines,  

Exxon, Fedex, Intel, JP Morgan, KPMG, 
McDonalds, Netflix, Paypal, UPS,  Visa....



Fotografia: Isaac Cordal
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Directiva EU Directiva 
2014/95/UE sobre 

divulgació d’informació 
no financera

Real Decret 18/2017

Llei 11/2018, de 28 de 
Desembre

2024 2025

Nova Directiva EU 
sobre divulgació 
d’informació no 

financera

Marc Empresarial

Taxonomía EU de les 
finances sostenibles)



La informació NO financera s’ha d’incloure en la docència en comptabilitat: 

• Cal posar en valor la importància de la informació integrada (financera i no financera) per la
transparència del sistema d’informació empresarial. La docència en comptabilitat ha de contemplar
aquesta informació integrada.

• A nivell jurídic la Directiva 2014/95/UE exigeix a grans empreses que divulguin informació no financera
per proporcionar a inversors i stakeholders una informació més completa de l’activitat empresarial. La
proposta de Directiva d’Informes de Sostenibilitat Corporativa d’abril de 2021 modifica la Directiva
2014/95/UE per empreses que cotitzen a la UE, grans empreses (20M; 40M; 250 treballadors),
asseguradores i entitats de crèdit i, s’ha d’aplicar a gener de 2023 (PIMES cotitzades s’aplicarà a 01.01.26).

• Revisió de la Directiva, el Pacte Verd Europeu, els ODS i les lliçons COVID pretenen donar més informació
sobre riscos i problemes de sostenibilitat de les empreses i les repercussions en persones i en el medi
ambient, i cal contemplar-ho en la docència en comptabilitat.



La informació NO financera s’ha d’incloure en la docència en comptabilitat: 

• La supervivència de les empreses implicarà disposar d’una informació financera i no
financera fiable i acreditada.

• Indicadors NO financers: ambientals, socials i de bon govern.

• El Pacte Verd Europeu de 2019 vol una societat equitativa, eficient en l’ús de recursos i
competitiva, sense emissions de GEH al 2050. S’aposta per l’economia circular amb més
reciclatge, salvant els efectes negatius del model lineal, amb indicadors de circularitat en
sintonia amb els indicadors no financers, afavorint els ODS amb la gestió i controls
corresponents i el sistema de informació comptable ho ha de contemplar.



Elements a tenir en compte

• Els Estats membres de les Nacions Unides se sotmeten, cada cinc anys aprox, a una revisió

dels èxits i desafiaments pendents en l'àmbit dels drets humans.

• Els països de la UE formen part de la Organització Internacional del Treball (OIT) i els seus

objectius formen part de la Carta Internacional de drets humans.

• La Llei 11/2018, d’informació no financera i diversitat, assenyala l’obligació de complir amb

els drets humans, no discriminant per raó de gènere, entre altres àmbits prioritaris. Cal

eliminar bretxes de gènere en el mercat laboral.



Elements a tenir en compte

• L’alta direcció en les empreses cotitzades de la CNMV al 2022 han de tenir un 40% de

conselleres, per la igualtat de gènere.

• Cal inversió social(formació); protecció social (PRL) i, inclusió social(discapacitats).

• Una informació no financera més transparent per donar confiança a la societat i als

stakeholders, i poder realitzar inversions socialment responsables.



Elements a tenir en compte

• Els Fons Next Generation EU, pretenen crear una Europa més verda, més digital, més

resilient, i millor adaptada als reptes actuals amb l’oportuna informació financera i no

financera al respecte.

• Una economia més circular amb menys dependència dels proveïdors externs, més resilient

davant problemes de subministrament, amb més prevenció en la generació de residus i

més reciclatge.

• Creació de valor compartit entre empresa i stakeholders amb ESG a diferents nivells.
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Reial Decret 822/2021 
organització dels

ensenyaments
universitaris i 

procediment per garantir-
ne la qualitat (art. 2)

Marc Universitari



Les polítiques ESG



Indicadors 

Eficiència energètica i emissions, consum

aigua, CO2

Eficiència gestió de residus , reciclatge...

Marcs d’indicadors

❑ Global Reporting Initiative

Codis ètics i de conducta, presencia de

dones a nível directiu, independència

consellers/es...

Diversitat plantilla, absentisme, rotació

antiguitat laboral, formació...

❑ Modelo AECA Información

no financera 

❑ ISOs

❑ Global Compact

❑ Línies Directrius de la OCDE 

per empreses multinacionals

❑ ...



Drets Laborals



Exemple Empresarial



Exemple Empresarial



Exemples Indicadors de Drets Humans



Global Reporting Initiative



Normativa en Igualtat de gènere



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Normativa en Igualtat de gènere 

El Reial decret llei 6/2019, de 
mesures urgents per a la 
garantia de la igualtat de tracte
i d'oportunitats entre dones i
homes en el treball i l'ocupació

Reial decret 902/2020 
d’igualtat retributiva
entre dones i homes 
concreta.



Igualtat de gènere

Pla de Igualtat

Registre retributiu

Protocol contra l’assetjament i violència de gènere



Protocol per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe 

Obligacions de l’empresa 
1. Garantir a les persones treballadores els drets següents en la relació laboral: 
(a no ser discriminades sexualment o per raó de sexe, a la integritat física o psíquica
i a una adequada política de seguretat i higiene, i  al respecte a la intimitat i
a la consideració deguda de la seva dignitat)

2. Promoure un context i entorn laboral que eviti l’assetjament. 

3. Arbitrar procediments específics per a la prevenció de l’assetjament.
L’incompliment de les obligacions per part de les empreses dona lloc a l’exigència de responsabilitats administratives i 

judicials. 

Drets i obligacions de les persones treballadores 

1. Drets: tenen dret a un entorn de treball saludable i a no patir assetjament. 
2. Obligacions: tothom té l’obligació de tractar amb respecte les persones quan s’activi una denúncia i de cooperar en la 

investigació d’una possible denúncia d’assetjament.

Instrument que ajudi a prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i 
per raó de sexe a les organitzacions



Pla de Igualtat

7 de Març 2020

(empreses amb més 
de 150 persones 

treballadores)

7 de Març 2021

(empreses amb més 
de 100 persones 

treballadores)

7 de Març 2022

(empeses amb més 
de 50 persones 
treballadores)

INICIATIVA DIAGNOSI DISSENY IMPLANTACIÓ
SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ

Fases elaboració Pla Igualtat (a 4 anys màxim)

Empreses obligades 

Àmbits

Procés de selecció i contractació; classificació professional; formació; promoció professional
condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes; exercici corresponsable dels drets de la
vida personal, familiar i laboral; infrarepresentació femenina; retribucions; prevenció de l’assetjament sexual
i per raó de sexe



Registre



Registre Retributiu

Principi bàsic: 
“Mateixa feina, mateixa retribució”

(article 23 de la Declaració Universal de Drets Humans)

❑ Obligatori per a totes les empreses des de Abril 2021.

❑ Ha d’incloure tota la informació sobre les retribucions de la plantilla, incloent el personal directiu i 
alts càrrecs.

❑ Recull els valors la de mitjana aritmètica i la mediana desagregats per sexe i distribuïts per grups 
professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor de:

❑ Salari base.

❑ Complements salarials.

❑ Percepcions extrasalarials.



Registre Retributiu



Registre Retributiu



Exemple Empresarial



Moltes gràcies per la vostra atenció




