
 

 

 
 
 
 

L'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR INFORMACIÓ SOBRE SOSTENIBILITAT 
PER PART DE LES EMPRESES, UNA REALITAT. AFECTA JA A LA 

TEVA? 
 

 
El passat 16 de desembre de 2022 va tenir lloc la publicació en el Diari Oficial de la unió Europea 
la Directiva relativa a la presentació d'informació sobre sostenibilitat per part de les empreses 
(Corporate Sustainability Reporting Directive, d'ara endavant la “Directiva CSRD”)1. Entrant en 
vigor en data del passat 5 de gener de 2023, es preveu que els Estats membre tindran un termini 
de transposició d'un any i mig després de la seva entrada en vigor (disposant fins al 6 de juliol 
de 2024). 
 
Davant un augment significatiu de la demanda d'informació sobre sostenibilitat de les empreses, 
principalment per part de la comunitat inversora, a causa d'una creixent consciència de les 
implicacions financeres dels riscos als quals s'enfronten les empreses en relació amb els aspectes 
mediambientals, així com a una nova forma de productes d'inversió que precisament pretenen 
aconseguir els objectius de sostenibilitat i garantir la coherència amb els objectius de l'Acord de 
París, la Unió Europea posa de manifest la necessitat de revisar l'anterior Directiva sobre 
informació no financera2 , iniciativa que es va acollir favorablement pel Parlament Europeu que, 
a més, va realitzar les següents peticions en observació d'unes certes deficiències: va demanar 
ampliar el seu àmbit d'aplicació a altres categories d'empreses, així com sotmetre la informació 
sobre sostenibilitat a un procés de verificació obligatòria.  
 
La Comissió Europea, en el seu informe de 21 d'abril de 2021, sobre revisió de la Directiva sobre 
informació no financera3 , va apuntar les principals problemàtiques que aquesta presentava, 
entre aquestes, la limitada comparabilitat i fiabilitat de la informació sobre sostenibilitat que les 
empreses estaven obligades a presentar. Sota l'anterior Directiva, les empreses no quedaven 
obligades a utilitzar un marc o norma comuna per a la presentació d'informació, establint tan 
sols directrius no vinculants per a les empreses incloses en l'àmbit d'aquesta Directiva. Aquestes 
directrius no garantien per si soles la comparabilitat de la informació divulgada de manera 
suficient com perquè els usuaris inversors poguessin prendre decisions encertades i, d'un altre 
costat, l'anterior Directiva tampoc garantia la fiabilitat de la informació al no preveure unes 
pràctiques d'auditoria eficaces. 
 

 
1  Directiva (UE) 2022/2464 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2022, per la qual es 

modifiquen la Directiva 2013/34/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats 
financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins d'uns certs tipus d'empreses, la 
*Directiva2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE i el Reglament (UE) núm. 537/2014, pel que respecta a la 
presentació d'informació sobre sostenibilitat per part de les empreses. 

 
 
2  Directiva 2014/95/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es modifica la 

Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat per part 
de determinades grans empreses i determinats grups. 

 
3  Informe de la Comissió, de 21 d'abril de 2021, sobre les clàusules de revisió de les Directives 2013/34/UE, 

2014/95/UE i 2013/50/UE i el corresponent control d'adequació relatiu al marc de la UE sobre publicació 
d'informació per part de les empreses (“informe de la Comissió sobre les clàusules de revisió i corresponent 
control d'adequació”). 
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En aquest context, i amb l'objectiu d'augmentar la comparabilitat de les dades així com 
d'harmonitzar les normes, el 28 de novembre de 2022, el Consell de la Unió Europea va aprovar 
el text definitiu de la nova Directiva *CSRD, que amplia l'àmbit d'aplicació a 50.000 empreses de 
la Unió Europea, enfront de les a prop 11.700 que quedaven obligades a publicar informació 
sobre qüestions de sostenibilitat segons l'anterior Directiva; introdueix requisits d'informació 
sobre sostenibilitat més detallats; reforça la rendició de comptes de les empreses millorant així 
el sistema per a exigir responsabilitats per les seves activitats i impacte en el medi ambient i 
sobre les persones (que podria traduir-se en un augment de confiança dels ciutadans en les 
empreses) i, finalment; harmonitza els requisits d'informació sobre sostenibilitat que les 
empreses hauran de divulgar amb la finalitat d'augmentar la comparabilitat de dades.  
 
QUINES EMPRESES QUEDEN OBLIGADES A LA PRESENTACIÓ D'INFORMACIÓ EN QÜESTIONS 
DE SOSTENIBILITAT SEGONS LA DIRECTIVA *CSRD?  
 
Tenint en compte de l'augment de les necessitats d'informació sobre sostenibilitat que 
experimenten els usuaris, la nova Directiva *CSRD exigeix a totes les grans empreses i a totes les 
empreses, a excepció de les microempreses, els valors de les quals estiguin admesos a 
negociació en un mercat regulats de la Unió, que presentin informació sobre sostenibilitat. Pel 
que estén l'obligació a les següents categories: 
 
▪ Totes les grans empreses domiciliades a la Unió Europea, siguin o no entitats d'interès públic 

en els termes establerts en la Directiva 2013/34/UE4 , enteses com aquelles que, en la data 
de tancament del balanç, depassin els límits numèrics de dos dels tres següents criteris: (i) 
presentin un balanç total de 20 milions d'euros; (*ii) tinguin un volum de negocis nets 
superior a 40 milions d'euros; (*iii) tinguin un nombre mitjà d'empleats durant l'exercici de 
més de 250.  

 
▪ Les societats matrius d'un grup gran domiciliades a la Unió Europea, siguin o no entitats 

d'interès públic en els mateixos termes establerts en la Directiva 2012/34/UE. S'entendrà per 
grups grans els constituïts per una societat matriu i les seves filials que vagin a incloure's en 
una consolidació i que de manera consolidada, depassin els límits numèrics d'almenys #dos 
dels tres criteris expressats anteriorment.  

 
▪ Totes les petites i mitjanes empreses domiciliades a la Unió Europea, a excepció de les 

microempreses, els valors de les quals estiguin admesos a negociació en un mercat regulat 
de la Unió o que, d'una altra forma, tinguin consideració d'entitats d'interès públic en els 
termes establerts en la Directiva 2013/34/UE.  

 
- Es consideraran “petites empreses” aquelles que, en la data de tancament del balanç, 

no depassin els límits numèrics de dos dels següents criteris: (i) el balanç total sigui 
màxim de 4 milions d'euros; (*ii) el volum de negocis net no superi els 8 milions d'euros; 
(*iii) el seu nombre mitjà d'empleats durant l'exercici sigui igual o menor a 50. 

 
4  Las entidades de interés público son definidas, por remisión al artículo 2, punto 1, letra a) de la Directiva 

2013/34/UE, como aquellas que estén reguladas por el Derecho de un Estado miembro y cuyos valores mobiliarios 
sean admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro, con arreglo a la definición 
del artículo 4, apartado 1, punto 14 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros.  
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- Es consideraran “mitjanes empreses” aquelles que no compleixin els requisits per a ser 

considerades microempreses o empreses petites i que, en data de tancament del balanç, 
no depassin els límits numèrics de dos dels següents tres criteris: (i) un total del balanç 
de 20 milions d'euros; (*ii) un volum de negocis net de 40 milions d'euros; (*iii) un 
nombre mitjà d'empleats durant l'exercici de 250.  

 
- Als fins de delimitar els límits d'aplicació subjectiva de la Directiva *CSRD, s'entendran 

microempreses aquelles que en la data de tancament del balanç, no depassin els límits 
numèrics d'almenys #dos dels tres criteris següents: (i) un total del balanç de 350.000 
euros; (*ii) un volum de negocis net de 700.000 euros; (*iii) un nombre mitjà d'empleats 
durant l'exercici de 10. 

 
- A filials i sucursals d'empreses de la Unió que estiguin situades en tercers països, amb 

uns certs requisits. 
 
- El règim de l'empresa filial exempta. No obstant l'anterior, la Directiva *CSRD contempla 

un règim d'exempció quan:  
 

a) Una empresa que sigui filial estarà exempta de les obligacions de presentar 
informació sobre qüestions de sostenibilitat quan aquesta empresa i les seves 
empreses filials estiguin incloses en l'informe de gestió consolidat d'una societat 
matriu, elaborat de conformitat amb la Directiva; o 
 

b) Una empresa que sigui una filial d'una societat matriu que estigui establerta en un 
tercer país, quan aquesta societat filial i les seves empreses filials estiguin incloses 
en la informació consolidada sobre sostenibilitat d'aquesta societat matriu i quan 
aquesta informació consolidada sobre sostenibilitat s'elabori de conformitat amb 
les normes de presentació d'informació sobre sostenibilitat adoptades per la 
Comissió Europea conformement a aquesta Directiva o de manera equivalent a 
aquestes normes de presentació, segons es determini de conformitat amb un acte 
d'execució sobre l'equivalència de les normes de presentació d'informació sobre 
sostenibilitat.  

 
c) Aquesta exempció s'aplicarà també a les entitats d'interès públic que compleixin 

amb els requisits, amb excepció de les grans empreses que siguin entitats d'interès 
públic definides en l'article 2, punt 1, lletra a), de la Directiva 2013/34/UE.  

 
RÈGIM D'APLICACIÓ PER FASES 
 
Es preveu que els Estats membre tindran, com s'ha explicat, un termini d'un any i mig des de la 
seva entrada en vigor per a articular totes les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives necessàries per a transposar la Directiva *CSRD. A tot tardar, el 6 de juliol de 
2024, els Estats membre hauran de comunicar a la Comissió el text d'aquestes disposicions. 
 
No obstant això, es preveu una aplicació de les disposicions de la Directiva en quatre fases:  
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▪ Les grans empreses ja subjectes a l'anterior Directiva sobre presentació d'informació no 

financera, que siguin entitats d'interès públic, i superin en la data de tancament del balanç, 
el número mitjà de 500 empleats durant l'exercici, així com les entitats d'interès publico que 
siguin empreses matrius d'un gran grup que superin en la data de tancament del balanç, de 
manera consolidada, el nombre mitjà d'empleats durant l'exercici, hauran de presentar l'any 
2025 la informació sobre qüestions de sostenibilitat sobre els exercicis iniciats en 1 de gener 
de 2024. 

 
▪ Les grans empreses i societats matrius d'un grup gran no subjectes actualment a l'anterior 

Directiva sobre divulgació d'informació no financera, és a dir, aquelles els valors de les quals 
no estiguin admesos a negociació en un mercat regulat de la Unió Europea, hauran de 
presentar l'any 2026 la informació sobre qüestions de sostenibilitat xarrupa els exercicis 
iniciats a partir de l'1 de gener de 2025.  

 
▪ Les petites i mitjanes empreses, a excepció de les microempreses, els valors de les quals 

estiguin admesos a negociació en un mercat regulat de la Unió Europea, hauran de presentar 
l'any 2027 la informació relativa a qüestions de sostenibilitat dels exercicis iniciats a partir 
de l'1 de gener de 2026. 

 
No obstant això, aquestes petites i mitjanes empreses que siguin entitats d'interès públic, 
per a tots els exercicis que comencin abans de l'1 de gener de 2028, podran no aplicar els 
requisits de presentació de la informació sobre sostenibilitat establerts en la Directiva, 
sempre que indiquin breument en el seu informe de gestió per què no es va presentar la 
informació sobre sostenibilitat. se'ls concedeix un període transitori de dos anys en què la 
presentació d'informació sobre sostenibilitat serà voluntària i no obligatòria, devent  

 
▪ Les empreses de tercers països el volum de negocis dels quals net a la Unió Europea superi 

els 150 milions d'euros i que tinguin almenys una filial o sucursal a la Unió Europea que 
superi determinats llindars hauran de presentar l'any 2029 informació sobre els exercicis 
iniciats a partir de l'1 de gener de 2028.  

 
CONTINGUT DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT 
 
Les grans, petites i mitjanes empreses, a excepció de les microempreses, que siguin entitats 
d'interès públic hauran d'incloure en l'informe de gestió la informació necessària per a 
comprendre l'impacte de l'empresa en les qüestions de sostenibilitat, i la informació necessària 
per a comprendre com afecten les qüestions de sostenibilitat a l'evolució, els resultats i la 
situació de l'empresa, havent d'identificar-se aquesta informació de manera clara en una secció 
específica de l'informe de gestió. 
 
AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACIÓ SOBRE SOSTENIBILITAT 
 
L'anterior Directiva no obligava els Estats membre a exigir a les empreses que un prestador de 
serveis d'auditoria independent verifiqués la informació sobre sostenibilitat de els informes de 
gestió, encara que permetia la possibilitat que poguessin exigir-la si així ho considerava.  
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Si bé la Directiva modificativa de l'anterior no imposa l'obligació de verificació de la informació 
presentada, sí que introdueix l'obligació que l'auditor legal o la societat d'auditoria emeti un 
dictamen sobre la conformitat de la presentació d'informació sobre sostenibilitat amb els 
requisits de la Unió sobre la base d'un encàrrec de verificació limitada als fins d'arribar a un nivell 
de verificació raonable d'aquí a 2028. 
 
 
 
Àrea de Mercantil & Innovació 
 
Rodolfo Fernández-Cuellas    Laia Malet 
  
 


