
   
 
 
 

 

 

NOVES OBLIGACIONS SOBRE INFORMACIÓ NO FINANCERA 

 

El Reial Decret-Llei 18/2017, de 24 de novembre (BOE 287, 25-11-2017) incorpora la Directiva 

2017/95/UE, de 22 d’octubre de 2014 en allò relatiu a la informació no financera i informació sobre 

diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups, així mateix modifica 

diversos articles del Codi de Comerç, del text refós de la Llei de Societats de Capital i de la Llei 

d’Auditoria de Comptes en matèria d’informació no financera i diversitat. 

Qui està obligat? 

Els requisits sobre divulgació d’informació no financera s’aplicaran a les societats anònimes, a les de 

responsabilitat limitada i a les comanditàries per accions que, de forma simultània, tinguin la 

condició d’entitats d’interès públic (de conformitat amb la Llei d’Auditoria de Comptes) quin 

nombre de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 500 i, addicionalment, 

que es considerin grans empreses, és a dir, que durant dos (2) exercicis consecutius 

reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, com a mínim dues (2) de les 

circumstàncies següents: 

a) Que el total de partides de l’actiu sigui superior a 20.000.000 d’euros. 

b) Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 d’euros. 

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 

dos-cents cinquanta. 

També estaran incloses dins l’àmbit d’aplicació les entitats d’interès públic que formulin comptes 

anuals consolidats, i quin nombre de treballadors empleats durant l’exercici pel conjunt de les 

societats que integren el grup sigui superior a 500. 

La societat depenent del grup estarà dispensada d’aquesta obligació, si està inclosa en l’informe de 

gestió consolidat d’una empresa que tingui aquesta obligació. 

Com es materialitza aquesta obligació? 

En aquest sentit, les empreses que compleixin els requisits anteriors hauran de preparar un estat 

d’informació no financera que contingui informació sobre qüestions mediambientals i socials, 

relatives al personal, als drets humans i a la lluita contra el suborn i la corrupció. 

Aquesta informació no financera s’haurà d’incloure en l’informe de gestió, però també es considerarà 

complida aquesta obligació si s’inclou en un informe separat en el que s’indiqui de manera expressa 

que aquella informació forma part de l’informe de gestió, s’inclogui la informació exigida per aquest 

estat, i es sotmeti als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió. 

Entrada en vigor. 

Aquesta nova normativa entra en vigor al dia següent a la seva publicació al BOE, i serà d’aplicació 

per als exercicis que s’iniciïn a partir del dia 1 de gener de 2017. Els dos (2) exercicis computables 

a efectes de determinar si una societat està obligada seran l’exercici 2017 i l’immediat anterior. 

 

Si voleu obtenir més informació al respecte, podeu contactar amb el departament 

mercantil de l’Assessoria Codina.  

 
 


