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Barcelona, a 14 de febrer de 2019 

 

 

Distingit Client, 

El passat 28 de desembre de 2018, es va publicar al B.O.E. la Llei 11/2018 que modifica diversos 

textos normatius en matèria d'informació no financera i diversitat, i introdueix una nova obligació per 

a algunes societats: la formulació de l'Estat d'Informació No Financera (EINF). Aquest Estat s'haurà 

d'elaborar per als exercicis econòmics iniciats al 2018. 

Quines societats estan obligades a la seva elaboració? 

Queden obligades a la formulació del EINF totes aquelles societats en què es donin les dues 

condicions següents, les quals variaran a partir de l'exercici 2021: 

  
2018 

  
2021 

1 
 Núm. mig treballadors durant l'exercici 

> 500   

Núm. mig treballadors durant l'exercici 
> 250 

  +   + 

2 

 - Entitats d'interès públic o,   - Entitats d'interès públic o, 
 

- Al tancament de dos exercicis 
consecutius, es compleixin dos de les 
circumstàncies següents (*): 

  

- Al tancament de dos exercicis 
consecutius, es compleixin dos de les 
circumstàncies següents: 

  Actiu > 20.000.000 euros   Actiu > 20.000.000 euros 
  INCN  > 40.000.000 euros   INCN  > 40.000.000 euros 
  Núm. mig treballadors > 250    

 

(*) Per a l'exercici 2018, els imports a considerar seran els del propi exercici i l'anterior. 

En el cas de societats que formulin Comptes Anuals consolidats, els llindars anteriors faran referència 

als imports consolidats i les obligades a la seva presentació seran les societats dominants o les 

dependents en el cas que siguin al mateix temps dominants d'un subgrup i la seva informació no 

s'hagi inclòs a l'informe de gestió consolidat de la dominant. 

El EINF haurà de contenir la següent informació: 

▪ Breu descripció del model de negoci (entorn, organització, estructura, mercats, objectius i 

estratègies, factors i tendències). 
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▪ Descripció de les polítiques seguides a cada camp: 

- Procediments aplicats per a identificar, avaluar, prevenir i atenuar riscos. 

- Procediments de verificació i control. 

- Mesures adoptades. 

- Resultats de les polítiques (amb indicadors clau i avaluació dels progressos). 

▪ Principals riscos relacionats als diferents camps: relacions comercials, productes o serveis 

que puguin tenir efectes negatius i com es gestionen aquests riscos. 

▪ Desglossament dels impactes detectats sobre els riscos a curt, mitjà i llarg termini. 

▪ Aplicació en cada camp d’indicadors clau pertinents d'acord a l'activitat empresarial (segons 

directrius de la C.E. i estàndards de Global Reportin Initiative). 

Sobre quins camps haurem d'informar en el EINF? 

Medi ambient 

- Contaminació 

- Economia circular i prevenció i gestió de residus 

- Ús sostenible dels recursos 

- Canvi climàtic 

- Protecció de la biodiversitat 

     

Qüestions socials i de 
personal 

- Ocupació 

- Organització del treball 

- Salut i Seguretat 

- Relacions Socials 

- Formació 

- Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat 

- Igualtat 

     

Drets Humans 

- Prevenció de riscos de vulneració DDHH 

- Llibertat d'associació i dret a la negociació col·lectiva 

- Eliminació de discriminació 

- Eliminació treball forçós i del treball infantil 
     

Lluita contra la corrupció 
i el suborn 

- Prevenció corrupció i suborn 

- Blanqueig de capitals 

- Aportacions a entitats sense ànim de lucre 

     

Societat 

- Compromisos amb el desenvolupament sostenible 

- Subcontractació i proveïdors 

- Consumidors 

- Informació fiscal 
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Altres aspectes rellevants sobre el EINF: 

Cessament 
obligació 

Si durant 2 exercicis seguits incompleixen dues de les condicions 
per les quals quedaven obligades. 

Formulació 
Ha de formular-se dins dels 3 mesos següents a la data de 
tancament de l'exercici. 

Aprovació 
Ha de ser aprovat per la junta general de socis, presentant-se com 
a punt separat en l'ordre del dia. 

Verificació 
Obligada revisió per un prestador independent de serveis de 
verificació. 

Auditoria 
Únicament es verifica la seva elaboració o esment a l'informe de 
gestió. 

Manera de    
presentació 

- Inclòs a l'informe de gestió (consolidat, si és el cas), o 

- Informe separat i esment a l'informe de gestió. 

Publicitat 
Es publicarà a la pàgina web de la societat, amb accés gratuït, en 
un termini de 6 mesos des de la fi de l'exercici i durant 5 anys. 

 

 

Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estan a la seva disposició per 

a qualsevol aclariment o ampliació al contingut de la present circular. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament 

professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 

© 2019 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 

 


