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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.

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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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.
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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.
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Així, fa gairebé ja una dècada, es van iniciar tota una sèrie d’actuacions 
per part de la Comissió i el Parlament Europeu, que van culminar amb la 
Directiva Europea d’informació no financera emesa el 2014 que al seu torn 
reformava la informació financera de 2013. En la Directiva d’informació no 
financera de 2014, Directiva 2014/95/EU, s’estableixen certs requisits refe-
rent a l’elaboració i la verificació d’informació no financera per a grups em-
presarials europeus. Concretament, el seu article 2 recull que «La Comissió 
prepararà unes directrius no vinculants sobre la metodologia aplicable a la 
presentació d’informació no financera, que incloguin uns indicadors clau de 
resultats no financers, de caràcter general i sectorial, amb la finalitat de fa-
cilitar la divulgació pertinent, útil i comparable de la informació no finance-
ra per part de les empreses…». D’aquí ve que la Comissió Europea publi-
qués l'any 2017 unes «Directrius sobre la presentació d’informes no 
financers» amb una «Metodologia per a la presentació d’informació no fi-
nancera» en les quals s’inclouen tota una sèrie d’exemples il·lustratius sobre 
com tractar aquesta revelació d’informació depenent del tipus d’empresa.

És en aquest context on, tant la European Federation of Accountants 
and Auditors for SMEs (EFAA for SMEs, www.efaa.com), com el Consejo 
General de Economistas de España (CGE, www.economistas.org) així com 
altres organitzacions de professionals com són l’IFAC, International Fede-
ration of Accountants, o la Fundació IFRS, realitzen una intensa labor de 
lideratge en el nou àmbit de la informació no financera o en matèria de 
sostenibilitat, i tot el que això duu aparellat per a la professió, l’economia i 
la societat en el seu conjunt.

A Espanya, la transposició de la Directiva citada s’ha dut a terme amb 
la Llei 11/2018 d’informació no financera, a través de la qual s’obliga a una 
sèrie d’empreses (les d’una certa grandària) a elaborar i verificar la seva 
informació no financera des de l’1 de gener de 2018.

Tant la Directiva com la Llei espanyola, no són exhaustives referent als 
estàndards a utilitzar per a l’elaboració de la informació no financera. Si bé, 
les mateixes empreses han emprat una normativa de referència en l’elabora-
ció voluntària d’informació no financera: les normes emeses per la Global 
Reporting Initiative (GRI). Les mateixes normes GRI justifiquen la gran 
importància que té aquest tipus d’informació i, per tant, la seva revelació i 
verificació, donat el gran impacte que té l’activitat empresarial en l’ocupa-
ció, l’economia, el medi ambient o la societat. Impactes que no sols han de 
ser negatius, sobre els quals es pot influir, sinó que també es donen i és molt 
necessari comunicar/informar sobre els impactes positius, principalment 
des del punt de vista socioeconòmic en termes de benestar, prosperitat, crea-
ció d’ocupació, generant infraestructures per a l’educació, comunicacions, 
relacions socials i per a la comunitat, entre altres.
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Europa s’ha marcat objectius ambiciosos quant a la regulació de la re-
velació d’informació no financera o en matèria de sostenibilitat en un curt 
termini de temps. I en el procés de materialització d’aquests objectius nor-
malitzadors existeix una multitud i varietat d’agents implicats, tots afectats 
per l’impacte i múltiples conseqüències que té el fet de revelar informació 
sobre qüestions ambientals, socials o de governança. Per això, una peça clau 
en aquest procés és la participació de tècnics que al seu torn representin la 
veu de tots els implicats a Europa, la qual cosa s’ha pretès aconseguir amb 
la labor desenvolupada per la European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) i els grups de treball tècnics creats a aquest efecte en el seu 
si (Project Task Force, PTF). En ells principalment advoquem per buscar 
una adequada «proporcionalitat» per a les pimes, sense deixar de creure en 
l'important repte i la responsabilitat que tenim per davant. Per a això utilit-
zem la veu de l’EFAA for SMEs —de la qual és membre molt actiu el Con-
sejo General de Economistas de España—, com a soci de l’EFRAG i en 
representació de la professió. Concretament, es tracta de fer veure la posició 
dels despatxos i firmes mitjanes de professionals (SMPs, de les seves sigles 
en anglès) així com de les pimes, els seus principals clients, per a reflectir 
els seus interessos i demandes en aquest nou important repte.

Aquests debats s’han dut a terme en el PTF per a les normes europees 
d’informació financera (PTF-NFRS, PTF-Non Financial Reporting Stan-
dards) i, actualment, en el seu successor, el PTF per a les normes europees 
en matèria de sostenibilitat (PTF, ESRS, PTF-European Sustainability Re-
porting Standards).

No obstant l’anterior, és important ressaltar que ja existien, abans de la 
llei 11/2018, moltes empreses espanyoles que estaven publicant de manera 
voluntària aquest tipus d’informació, perquè les seves parts interessades ja 
la sol·licitaven amb independència que fos o no exigida. En el cas de la 
resta de tipologia empresarial que encara no queda obligada per aquesta 
Llei, les especificitats pròpies del sector, com poden ser la utilització de 
determinats materials, la generació de determinats tipus de residus, l’interès 
o requisits per a integrar-se en determinades cadenes de valor, el fet d’ope-
rar en mercats específics o amb una clientela determinada, per posar alguns 
exemples, poden fer que a mitjà i llarg termini —de manera voluntària— 
serà molt convenient —per no dir indispensable— revelar aquest tipus d’in-
formació. Caldrà donar resposta a les necessitats informatives cada vegada 
més grans que té el mercat i les seves parts interessades, i així es generarà 
un efecte imitació, o trickle down (accepció utilitzada en l’àmbit anglosaxó) 
respecte a les obligacions que ja tenen les grans empreses, com ja ha succe-
ït i s’ha demostrat per al cas de les NIIF i la informació financera (Lang i 
Martin, 2017).
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Existeixen múltiples treballs que aborden l’estudi de la influència 
d’unes certes característiques empresarials en la revelació d’informació no 
financera i l’elaboració d’informes integrats (una recopilació d’aquests tre-
balls que pot ser útil és la realitzada per Erkens, Paugam i Stolowy (2015)). 
Concretament, per a aquells interessats que desitgin aprofundir en la gran 
influència del sector es poden consultar, entre altres, els treballs d’Ortiz i 
Marín (2014), Ortiz-Martínez i Marín-Hernández (2016), Stacchezzini, Me-
lloni i Lai (2016), Ortiz-Martínez i Marín-Hernández (2017), Marín-Hernán-
dez i Ortiz-Martínez (2019), Ortiz-Martínez, Marín-Hernández i Sánc-
hez-Aznar (2020), Ortiz i Marín (2020) o Ortiz i Marín (2021), en els quals 
també es distingeix entre empreses depenent de la seva grandària, siguin 
grans empreses cotitzades internacionalitzades o pimes, la qual cosa clara-
ment genera conclusions diferents. El sector empresarial és una altra de les 
variables que tradicionalment determinen la revelació d’informació en ma-
tèria de sostenibilitat (Atiase, 1987; Albers i Günther, 2011 o Hahn i Kühnen, 
2013, entre altres). Al seu torn, per a definir la dimensió de l’empresa també 
compta el seu grau d’internacionalització (Fathi, 2013; Kaur i Arora, 2013) 
i, per tant, influeix sobre el grau de voluntarietat en la revelació d’aquesta 
informació (Kung, 2002; Shi, Magnan i Kim, 2012). O, finalment, resulta 
molt interessant acudir als treballs publicats en el número especial de la re-
vista Economistas «Información no Financiera o de Sostenibilidad: Presen-
te y Futuro» (Marin et al., 2021).

2. Què està aportant l’EFAA for SMEs en tot aquest procés?

El paper de l’EFAA for SMEs en aquest àmbit ha estat intens i d’un 
clar posicionament de lideratge en representació de la professió (Marín, 
2021). En el document que apareix publicat en el seu lloc web «EFAA Key 
Policy: Positions and Recomendations» (www.efaa.com, June 2021); així 
com en les successives newsletters de tot l’any 2020 i 2021 (Latest from 
Brussels, LFB) podem veure un ampli llistat dels posicionaments, respostes 
a la Comissió Europea (CE) i documents que s’han preparat des de l’orga-
nització, relacionats amb aquest àmbit, que han estat d’una gran acceptació 
tant des de la professió com des de l’acadèmia i altres stakeholders.

Si fem un recorregut sobre aquests treballs i posicionaments, podem obte-
nir una informació valuosa de quin és el paper que la professió, des de l’esfera 
dels SMPs, deu i exercirà en aquest àmbit, què és el que demanem en relació 
amb una pime i quins són els beneficis, les barreres i els reptes per al futur.

Podem destacar que ja l’any 2019 EFAA realitzava una enquesta, «Sur-
vey of Non-Financial Reporting Requirements for SMEs in Europe», en la 
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qual van participar una àmplia representació de la professió i les pimes a 
Europa, entre elles el CGE, i en la qual a la llum dels seus resultats i altres 
evidències, se suggerien algunes consideracions, que encara que es pogues-
sin considerar òbvies, resultaven molt útils i a tenir en compte:

•  S’havia d’encoratjar els reguladors nacionals al fet que es basessin en 
tots els requeriments, al seu nivell més alt, continguts en la Directiva 
sobre la informació no Financera (NFRD, de les seves sigles en an-
glès) en formular els requisits d’informació no financera (INF) per a 
les seves pimes i altres entitats a escala nacional, ja que això ajudaria 
a millorar la comparabilitat internacional dels informes d’INF per a 
les pimes;

•  S’havia d’encoratjar les pimes al fet que consideressin acuradament 
la possibilitat de proporcionar voluntàriament una INF, ja que això 
pot generar beneficis per a elles, les seves parts interessades i el pú-
blic en general; i

•  Alguns elements de la NFRD podrien ser molt adequats per a la seva 
adopció voluntària per part de les pimes.

D’altra banda, s’obtenien evidències que en la majoria dels països co-
berts per l’enquesta les regulacions nacionals sobre la presentació d’INF no 
anaven més enllà del mínim exigit per la Directiva de la UE i aquest era, al 
seu torn, mínim per a les pimes. Pel que es podia concloure que encara que 
ja s’havia iniciat el procés d’una certa harmonització a la UE, encara que 
fora quant a contingut i requisits mínims, d’altra banda, deixava un buit de 
menys transparència per a les pimes que eren i són, de bon tros, la majoria 
de les empreses a Europa.

Igualment de la lectura d’aquests resultats es concloïa que tot l’àmbit 
de l’INF o en matèria de sostenibilitat podria tenir i tindrà unes implicacions 
importants per a les pimes i els seus principals assessors, els despatxos i/o 
firmes mitjanes de professionals (SMPs), donat el creixent èmfasi en la cer-
ca d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la corresponent ne-
cessitat de mesurar l’acompliment econòmic, governança, social i ambien-
tal (ESG, de les seves sigles en anglès) com un tot coordinat i interrelacionat. 
Els Informes no financers o en matèria de sostenibilitat, en la mesura en què 
puguin demostrar l’alineació de la visió i l’estratègia d’una entitat amb les 
directrius i accions comercials responsables i totes aquestes mesures 
d’acompliment, poden ajudar les pimes a accedir al finançament, assegurar 
nous socis comercials, captar nous consumidors i clients, i atreure i retenir 
talent. Les pimes o entitats que no ho duguin a terme poden perdre’s els 
beneficis indicats.
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Respecte a aquesta última conclusió, recentment el president de 
l’IFAC, Alan Johnson, en la conferència inaugural que es va dur a terme 
amb motiu de la conferència internacional d’EFAA 2021, indicava que les 
recerques i evidències dutes a terme per l’IFAC donen com a resultat que els 
SMPs són els assessors preferits per les pimes, i en aquest paper proporcio-
nen assessorament tècnic crucial i de confiança per a ells. És per això que en 
la nostra opinió, aquesta posició dels SMPs no hauria de ser oblidada pels 
reguladors, i aquells altres que des de la comoditat dels seus despatxos, o 
des de posicions d’una errònia hipotètica superioritat de grandària, intenten 
influir sobre les pimes, o sobre les diverses regulacions que els afectaran o 
serveis futurs que rebran, ja que aquestes —les pimes— o no les entendran 
i/o no les aplicaran, oblidant al seu torn que totes les empreses, inclosa la 
més gran del món, depenen de les pimes com a proveïdors i/o clients en 
gairebé totes les baules de les cadenes de subministrament globals d’avui.

Seguint amb aquest recorregut, l’agost de 2020, un any després de 
l’enquesta comentada, i després d’altres documents, EFAA for SMEs parti-
cipava en la «Response to the European Commission consultation on sustai-
nable finance», en la qual manifestava el seu suport al desenvolupament 
d’un estàndard o normes d’informació no financera o en matèria de sosteni-
bilitat per a pimes, adequadament verificada. Si bé es reconeix la necessitat 
i la importància d’una economia i finances sostenibles, preocupa l’impacte 
en les pimes, especialment durant aquests temps difícils. En conseqüència, 
a través d’aquesta resposta s’instava la Comissió que apliqués els següents 
principis per a les pimes i altres entitats o agents de grandària mitjana:

1.  Garantir la proporcionalitat, simplificació i flexibilitat dels requi-
sits d’informació. 

2.  Prendre en consideració les opinions dels representants de les pi-
mes com a agents d’assessorament i valoració de les propostes.

3.  Proporcionar un suport financer i assessorament per tal d’ajudar 
les pimes a fer la transició cap a la sostenibilitat. 

4.  Crear incentius per a les pimes i altres entitats que apliquen i desen-
volupin voluntàriament informació no financera o en matèria de sos-
tenibilitat, per exemple, facilitar l’accés al finançament, exempcions 
fiscals, classificacions públiques, puntuació addicional en licitacions 
de contractació pública, entre altres.

5.  Evitar fer una llista «marró» d’unes certes activitats, a priori.

Conclourem aquest apartat amb l’últim dels documents preparats, i que 
ha estat molt acceptat i valorat, tant a escala internacional com nacional pels 
diferents i variats stakeholders. Ens referim al document de juliol de 2021, 
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«Call to Action: SMPs Supporting Creation of the Sustainable Economy», 
que també ha estat traduït i publicat pel CGE. Aquest document és tota una 
declaració d’intencions. S’inicia indicant que, lògicament, la sostenibilitat 
no tracta només del medi ambient. Els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) —adoptats per les Nacions Unides i promoguts per instituci-
ons com a Red Española del Pacto Mundial—, amb la qual la UE està com-
promesa, defineix la sostenibilitat com «un compromís per a erradicar la 
pobresa i aconseguir un món sostenible per a 2030 i per als pròxims anys, 
situant el benestar de l’ésser humà i del planeta en el centre del debat». Pel 
que és molt necessari posar de manifest que en els pròxims anys hi haurà un 
creixement exponencial en la incidència i profunditat dels informes no fi-
nancers o en matèria de sostenibilitat. Sense ànim de ser exhaustiu, en 
aquesta específica crida d’acció a la professió, als SMPs se’ls indica que 
poden i han de contribuir a una economia més sostenible, a través de les 
següents accions:

1.  Assessorament sobre les millors pràctiques per a negocis sosteni-
bles. Els SMPs, els economistes, poden i han d’assessorar i convidar 
els seus clients sobre com poden adoptar les millors pràctiques co-
mercials i sobre negocis sostenibles i, per tant, millorar el seu acom-
pliment en matèria de sostenibilitat. Aquestes recomanacions poden 
incloure com reduir la petjada de carboni i com complir amb les re-
gulacions de salut, seguretat i medi ambient, governança o compli-
ance, entre altres. Aquesta activitat, en la nostra opinió, exigeix una 
reflexió i actuació prèvia. Els SMPs han de portar tals pràctiques a la 
seva activitat, «predicar i practicar amb l’exemple»;

2.  Adoptar les millors pràctiques comercials i de negoci sostenibles. 
Els SMPs, els economistes, i les corporacions que els representen, 
tenen la responsabilitat de canviar la seva forma de treball perquè 
aquesta sigui més sostenible i exemple a seguir. Aquestes pràcti-
ques, entre altres, inclouen reduir la petjada de carboni i tractar de 
proporcionar un lloc de treball segur i inclusiu. Per a portar això a la 
pràctica s’han de recolzar en la transformació digital i en totes les 
virtuts que els ofereixen les noves tecnologies, així com els ensenya-
ments del seu ús intensiu que en l’últim any ha estat desenvolupat 
pels efectes de la pandèmia;

3.  Preparar informes d’informació no financera o en matèria de sos-
tenibilitat. Tradicionalment, els SMPs, els economistes, en definiti-
va la professió, està col·laborant amb les empreses i altres entitats en 
la preparació dels informes financers, comptes anuals i altres infor-
mes de gestió. Aquesta tendència continuarà ocupant part del seu 



77
Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 33 any 2022, pp. 69-82

temps, com sens dubte el començaran a ser els informes no financers 
o en matèria de sostenibilitat. Addicionalment, els SMPs, els econo-
mistes, estan en una posició privilegiada en ser coneixedors de totes 
les dades econòmiques, de gestió, internes i d’informació financera 
de les pimes, i és per això que tenen una responsabilitat important i 
una oportunitat de transformar, participar i liderar l’impuls de la 
qualitat de la informació sobre sostenibilitat;

4.  Proporcionar garantia (verificació externa) sobre la informació 
no financera o en matèria de sostenibilitat. En determinats casos, la 
revisió d’aquesta informació —igual que ocorre amb l’auditoria o 
verificació de la informació financera— acabarà sent exigida pel 
mercat —ja ho és en uns certs casos a Espanya—. Aquesta és una 
oportunitat de desenvolupament i col·laboració important des de les 
activitats dels SMPs.

Amb relació als últims apartats, i per a l’àmbit nacional, és recomana-
ble seguir la Guía de Elaboración del Estado de Información no Financiera 
(2109), que va desenvolupar la Càtedra EC-CGE; així com en relació amb 
el punt quart, la Guía de Verificación del Estado de Información no Financi-
era (2109), que en aquest cas va ser desenvolupada pel REA-CGE.

3. Contingut del Project Task Force-Non-Financial Repor-
ting Standards (PTF-NFRS) i el Project Task Force-Euro-
pean Sustainability Reporting Standards (PTF-ESRS)

Com ja es va indicar en la introducció, també participem en el PTF-N-
FRS i, actualment, en el PTF-ESRD, tots ells en el si de l’EFRAG. Compos-
tos per 35 membres de 13 països europeus als quals s’uneixen 9 represen-
tants d’organismes públics europeus com a observadors (com poden ser el 
Banc Central Europeu, el Banc Europeu d’Inversions o l’Autoritat Europea 
Supervisora dels Mercats de Capitals). Els 35 membres del PTF-NFRS 
aporten el seu coneixement tècnic i l’experiència des del punt de vista d’una 
àmplia representació de les parts interessades europees.

Al febrer de 2021 el PTF-NFRS acaba el seu informe, el remet a la 
Comissió Europea i es fa públic en la web de l’EFRAG el 8 de març de 2021 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-repor-
ting-standard-setting_en.pdf).

En realitat, l’informe està compost de 7 informes, ja que en el principal 
s’inclouen les recomanacions del PTF-NFRS al futur emissor de normes 



78  

S. Marín, E. Ortiz: Claus Europees per a l’harmonització de la Informació no 

Financera o en matèria de Sostenibilitat

europees en matèria de sostenibilitat, i a aquest cal sumar els 6 restants in-
formes d’avaluació realitzats per cadascun dels streams temàtics abordant 
cada apartat concret objecte del seu estudi.

L’informe principal inclou 54 propostes al futur emissor d’aquestes 
normes europees, que defineixen com s’hauria de realitzar el disseny 
d’aquestes i de forma molt breu recomanen:

•  L’emissió de normes en tres capes: unes normes generals vàlides per 
a tots els sectors, que es denominen sector-agnòstiques; unes normes 
específiques per sectors i unes normes que descendirien al nivell 
d’entitat.

•  Tres àrees per al reporting corporatiu: estratègia, implementació i 
mesurament del rendiment.

•  Tres àrees informatives que suposen revelar informació sobre qüesti-
ons ambientals, socials i de governança, entesa la governança en un 
sentit més ampli que l’actual, incloent-hi aspectes com ara la innova-
ció o l’ètica, entre altres.

•  La inclusió de la informació en matèria de sostenibilitat en l’informe 
de gestió en uns estats de sostenibilitat.

•  L’elaboració ad hoc d’unes normes pròpies per a les pimes, tenint en 
compte les seves especificitats, i no adaptant les normes generals.

•  I l’alineació de les normes de la UE amb les iniciatives existents a 
escala internacional.

Fruit d’aquest treball, i la constant coordinació entre el PTF-NFRS i la 
Comissió Europea, en el contingut de la proposta de Directiva sobre repor-
ting de sostenibilitat publicada l’abril de 2021 (CSRD, 2021) s’aprecia que 
es fa ressò de totes les recomanacions incloses en l’informe del PTF-NFRS.

La proposta de Directiva (Corporate Sustainability Reporting Directi-
ve, CSRD) contempla les noves normes europees en matèria de sostenibili-
tat que s’anirien emetent a través d’actes delegats a la Comissió Europea. 
De manera que, per a anar construint les successives capes de normes, en 
primer lloc, s’estableix com a data límit el 31 d’octubre de 2022, per a espe-
cificar quina informació han de publicar les empreses d’acord amb el parà-
graf 1 de l’article 19a de la CSRD, que es refereix a l’abast i el concepte de 
doble materialitat, així com les àrees de reporting, intangibles, l’avaluació 
de la materialitat i l’horitzó temporal, inclosos en el paràgraf 2 del mateix 
article 19a. A més, en aquesta primera fase s’especificaria la informació 
necessària per a satisfer les necessitats dels participants en els mercats fi-
nancers subjectes a obligacions de revelació d’informació d’acord amb el 
Reglament 2019/2088 (SFDR).



79
Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 33 any 2022, pp. 69-82

En una segona fase, amb data objectiu 31 d’octubre de 2023, s’especi-
ficaria l’inclòs en els articles 19b i 19c de la CSRD: si és necessari divulgar 
informació complementària i quina, la informació específica per sector, les 
normes per a pimes, i la informació de qualitat sobre totes les àrees.

Segons aquest cronograma les empreses incloses en l’àmbit d’aplica-
ció de la proposta de CSRD, totes les de més de 500 treballadors i les pimes 
cotitzades en mercats regulats europeus, ja haurien d’aplicar les específi-
ques normes europees en matèria de sostenibilitat el 2023 que s’inclourien 
en la informació financera de 2024. Posteriorment, s’anirien afegint nor-
mes successives que aprofundirien progressivament en la cobertura de 
cada tema, amb l’única excepció temporal de les normes per a pimes per a 
les quals es contempla una extensió del període inicial de 3 anys, és a dir, 
s’aplicarien per primera vegada el 2026 incloent-se en els estats financers 
de 2027.

Si bé la necessitat d’unes normes europees en matèria de sostenibili-
tat no es qüestiona, l’EFRAG, estant previst que sigui el futur organisme 
emissor, ha de culminar el procés de reestructuració i reforma de la seva 
governança per a poder fer-se càrrec d’això. Però mentrestant, l’avanç no 
pot detenir-se perquè els terminis fixats estan molt a prop i el temps cons-
treny, i per això l’EFRAG ha optat per continuar comptant amb els mem-
bres del PTF-NFRS que van manifestar el seu desig de continuar treba-
llant i crear un nou grup de treball per a les normes europees en matèria de 
sostenibilitat, el Project Task Force-European Sustainability Reporting 
Standards, PTF-ESRS. Aquest nou grup, que va començar a treballar el 
juny de 2021, continua creixent al mateix temps que es van sumant més 
experts a través de crides públiques realitzades per l’EFRAG i s’ha confi-
gurat en 10 subgrups de treballs, denominats en aquest cas «clústers», per 
a l'elaboració de les normes.

Quatre clústers s’ocupen de les normes amb contingut transversal: els 
estàndards transversals i les guies conceptuals; la digitalització i format; les 
normes específiques per sector i les normes per a pimes. Cinc clústers treba-
llen en les normes segons les àrees temàtiques de la tradicional classificació 
ASG (ambiental, social i de governança), afegint-hi en aquest cas el plus a 
la governança, que incloïa el PTF-NFRS en el seu informe final per a esten-
dre-la a un sentit més ampli. Referent a les qüestions ambientals un clúster 
se centra en el clima, i un altre en els assumptes mediambientals. Per als 
temes socials un clúster s’ocupa de la mà d’obra pròpia i un altre d’altres 
temes socials. Finalment, un clúster es focalitza en la governança plus. El 
clúster restant és el que coordina tots els anteriors i té també com a missió 
el desenvolupament d’un model de contingut i un glossari.
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4. Conclusions

Els últims anys han estat clau per als nous informes corporatius. La 
publicació d’informació no financera, ara dita en matèria de sostenibilitat, 
ha anat adquirint cada vegada més protagonisme en el reporting empresari-
al. Juntament amb la tradicional informació financera ha demostrat ser de 
gran utilitat en la presa de decisions econòmiques, si bé és cert que inicial-
ment es limitava a l’àmbit de les grans empreses en els últims anys s’ha 
produït un increment en aquesta divulgació per a satisfer totes les necessi-
tats informatives de les parts interessades que requereixen una informació 
en matèria de sostenibilitat i l’augment de la transparència. Així ha comen-
çat un camí normalitzador a la Unió Europea que es troba en plena ebullició 
amb la proposta de la Directiva d’informació en matèria de sostenibilitat i 
l’elaboració d’unes normes pròpies europees també en aquesta matèria.

És per tant clar el reconeixement generalitzat, almenys a Europa, que 
la informació no financera o en matèria de sostenibilitat representa el futur 
de la informació corporativa i que exigeix la necessitat d’una regulació i 
unes normes sòlides, igual que hem tingut amb la informació financera du-
rant molts anys. Totes les evidències, la revisió bibliogràfica realitzada i les 
consultes addicionals, ens confirmen aquestes tesis i mostren que des dels 
reguladors, a l’acadèmia i els representants més rellevants de la professió 
s’han posat a això; i el que és més important, de manera ràpida i global.

L’EFAA for SMEs i, per tant, el CGE com a organització membre, es-
tan liderant aquest debat i participant en tots els treballs pel que fa a la pro-
fessió en l’àmbit europeu un i nacional l’altre. Sent la veu dels SMPs (des-
patxos i firmes de professionals mitjanes i petites) i les pimes en aquest 
nivell, una de les seves accions més necessàries. Podem destacar l’aportació 
en el si dels PTF de l’EFRAG, o les seves relacions de treball amb l’IFAC, 
la Fundació IFRS o la mateixa CE, a la recerca d’una normativa de suport 
que harmonitzi i homogeneïtzi, mirant sempre l’interès general i la cerca 
eficient en el desenvolupament de la nova economia verda, sens dubte se-
nyal d’identitat i palanca clau de la UE i per tant —no ho oblidem— de la 
seva principal columna vertebral, les pimes.
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