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RESUM 

Els reptes creixents introduïts per l’economia del coneixe-
ment i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) compor-
ten la necessitat de replantejar el paper del govern corpora-
tiu. El Govern Corporatiu es veu impactat per la reflexió sobre 
els àmbits ESG (Environmental, Social, Governance). En 
aquest article es defineix el govern corporatiu, es revisa la 
seva evolució històrica i es relacionen els seus reptes actu-
als. Davant l’augment de la demanda de transparència, s’es-
tan desenvolupant iniciatives internacionals per a la millora 
de la Informació No financera o de Sostenibilitat. A partir del 
treball del Grup Consultiu Europeu sobre Reporting (EFRAG), 
la Unió Europea està construint un estàndard d’informació 
europeu (ESS) que servirà de base per a la revisió de la Di-
rectiva d’Informació no financera (NFRD) i en aquest estàn-
dard proposa ampliar el concepte de Govern Corporatiu cap 
a la Governança+. 

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT 

The growing challenges introduced by the knowledge eco-
nomy and Corporate Social Responsibility (CSR) entail the 
need to rethink the role of corporate governance. Corporate 
governance is impacted by the reflection on ESG (Environ-
mental Social Governance). This article defines corporate go-
vernance, reviews its historical evolution and relates its cur-
rent challenges. In the face of increasing demand for 
transparency, international initiatives are being developed to 
improve non-financial or sustainability reporting. Based on 
the work of the European Reporting Advisory Group (EFRAG), 
the European Union is building a European Reporting Stan-
dard (ESS) that will serve as the basis for the revision of the 
Non-Financial Reporting Directive (NFRD) and in this stan-
dard it proposes to extend the concept of Corporate Gover-
nance towards Governance+. 

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Govern Corporatiu. Definició, evolució històrica i reptes 
actuals

1.1. Definició

El Govern Corporatiu, la Governança, és el conjunt de regles, recoma-
nacions, institucions, procediments i criteris per a la presa de decisions rela-
tives a les relacions entre els accionistes, l’òrgan de govern, l’estructura 
directiva i les parts interessades (stakeholders) d’una societat de capital. El 


