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RESUM

Actualment, estem immersos en un procés de normalitza-
ció i debat sobre la revelació d’informació empresarial en ma-
tèria de sostenibilitat, o també anomenada informació no fi-
nancera. Europa està liderant l’harmonització de les normes 
en l’àmbit de l’ESG a través de l’EFRAG i els PTF creats a 
aquest efecte, la qual cosa al seu torn ha estat un detonant 
global. Davant aquests canvis cal posar de manifest les es-
pecificitats de les pimes, i el paper que jugarà la professió 
sobre aquest tema. Els despatxos petits i les firmes mitjanes 
de professionals seran la referència en el camí cap a la infor-
mació en matèria de sostenibilitat de les pimes, per això en 
aquest treball desenvolupem la labor que s’està fent des de 
les corporacions com l’EFAA for SMEs, i al seu torn el Conse-
jo General de Economistas de España (CGE), per a conver-
tir-se en l’adequat altaveu de les pimes i els seus professio-
nals de capçalera.
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ABSTRACT

Currently we are inmersed in a normalization and discussion 
process about sustainability/non-financial reporting. Europe is 
leadimng the harmonization of standards on the ESG field by 
EFRAG and the PTFs inside it, and it has also triggered the in-
ternational process. Bearing in mind all these changes it is ne-
cessary to claim for SMEs´ specificities and the important role 
to play for the professionals. Small and medium-sized professi-
onals (SMPs) are going to be the reference for sustainability 
reporting for SMEs. Hence, in this work we describe the labour 
done by the professionals´ corporations, the Consejo General 
de Economistas, and the European Federation of Accountants 
and Auditors for SMEs (EFAA for SMEs), to be the voice of the 
SMEs and its SMPs.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Introducció

Resulta molt clar que a escala global, i específicament en el si de la 
Unió Europea, es considera de forma molt rotunda la pertinència de millorar 
la transparència de la informació econòmica, de governança, social i medi-
ambiental facilitada per les societats (ESG), de tots els sectors, de manera 
que es puguin crear unes condicions de competència equitatives, limitar els 
costos per a les empreses que operen en més d’un Estat membre, i facilitar i 
ampliar l’accés als inversors a informació útil essencial.


