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Presentació

Aquest monogràfic dedicat a la informació no financera intenta aportar 
respostes a algunes de les preguntes que més fan pensar als gestors empresa-
rials i als usuaris de la informació generada per les empreses.

Des dels professionals de l’anàlisi financera fins als consumidors men-
ys formats, tota la nostra societat espera del comportament de les empreses 
quelcom més que l’obtenció de beneficis pels seus socis. Hem entrat al segle 
xxi amb uns condicionants molt negatius, amb una crisi financera d’impacte 
global que ha malmès els comptes públics i ha empobrit a molts particulars.

Les desigualtats que la crisi ha provocat porten a unes demandes de 
responsabilitat a les empreses com mai s’havien vist. Avui els administra-
dors de les societats han de respondre públicament de molts aspectes que 
abans no sortien dels entorns més confidencials en els consells d’adminis-
tració. Avui les empreses han d’explicar molt més que la seva situació fi-
nancera.

La figura dels oïdors de comptes, tan importants en la nostra Edat Mit-
jana, ja anunciava que els informes financers no eren només pels implicats 
en la gestió del negoci. La recaptació d’impostos requeria saber com anaven 
els negocis dels contribuents si no volien ser meres activitats confiscatòries.

Fa més de sis-cents anys de comptabilitat amb partida doble, per poder 
millorar la gestió interna però també perquè la societat ha vist la importància 
de tenir empreses que no fessin fallida. El principi d’empresa en funciona-
ment garanteix que les empreses no es descapitalitzin i això ho vol tota la 
societat. Els treballadors perquè no volen patir per la continuïtat dels seus 
llocs de feina. Els consumidors perquè no volen trobar-se sense manteni-
ment, servei postvenda, recanvis si l’empresa deixa d’estar activa. Els pro-
veïdors perquè volen garantir la renovació dels seus contractes i crèdits.

Això introdueix una sèrie d’interlocutors amb l’empresa que no tenen 
els mateixos interessos que els socis i que van més enllà de l’administració 
pública recaptadora d’impostos. Es fa necessari diferenciar entre «sharehol-
ders», els socis de l’entitat; i «stakeholders», els interlocutors de l’entitat 
que representen totes les parts interessades.

La informació financera ja no és suficient per dialogar amb els «stake-
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holders» i realment l’empresa genera molta més informació que la fins ara 
es podia disposar mitjançant els comptes anuals. La gestió empresarial sem-
pre ha afectat el medi ambient, sempre s’ha relacionat amb aspectes socials i 
amb totes aquestes accions anava conformant un esquema de valors que es 
coneix com a principis de governança. Però tota aquesta feina que implica i 
afecta el medi ambient (Environment), la societat (Social) i la governança 
(Governance) no es comunicava, quedava arxivada dins l’entitat. En la ma-
joria dels casos es reconeixia l’activitat ESG (Environmental Social Gover-
nance), però no es registrava correctament, ni es valorava.

Durant anys, les entitats amb activitats fora del primer món van co-
mençar a publicar memòries de responsabilitat social. Calia comunicar que 
es feia en entorns on les Administracions públiques no podem oferir els con-
trols i els serveis que rebem als països més desenvolupats. En aquestes 
memòries apareixien les variables ESG i amb els anys s’han anat veient in-
tents per part dels comptables per poder reconèixer, registrar i valorar 
aquests aspectes.

A la Unió Europea l’any 2014 ja s’estableix una directiva per tal que 
els diferents Estats membres transposin a normativa local quines són les in-
formacions que afecten les variables ESG des de la perspectiva empresarial. 
En el cas de l’estat espanyol, la Llei d’informació no financera es publica el 
2018. La primera aplicació obliga les empreses més grans a publicar estats 
d’informació no financera.

Però, amb el temps, les mitjanes i les petites empreses també ho hau-
ran de publicar, igual que les cooperatives i les universitats i moltes altres 
entitats no mercantils. Això suposa l’aparició de noves professions com 
els certificadors de la informació no financera. I també genera la necessi-
tat de regular l’auditoria mediambiental, l’auditoria social i l’auditoria de 
governança. 

Esperem que amb aquesta publicació s’apuntin respostes als diferents 
reptes que planteja el nou entorn d’informació en el que es mouen les orga-
nitzacions.

Jordi Martí Pi de la Serra
Coordinador del monogràfic


