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Abstracte 

La Responsabilitat Social Corporativa compren aquelles accions voluntàries que 

realitzen les empreses, fora dels requeriments legals, per maximitzar el benestar 

general. El present treball pretén determinar el motiu per el qual les empreses 

divulguen informació i quins són els determinants que les incentiven a ser més 

transparents. Per aconseguir-ho, s’analitzen les empreses que cotitzen a l’Ibex 

35 durant el període que abraça de l’any 2003 fins el 2011. Finalment s’arriba a 

la conclusió que la informació que divulguen les empreses està relacionada de 

forma significativa amb la mida, l’endeutament i la rendibilitat financera 

 

Abstract 

Corporate Social Responsibility includes those actions that companies carry out 

voluntarily, which are not required by current regulations, to maximize society 

benefits. This paper aims to determine why companies divulge information and 

which are the determinants that encourage them to be more transparent. To 

achieve this, we analyze the companies that are listed on the Ibex 35 during the 

period from 2003 to 2011. Finally, it is concluded that the information disclosed 

by companies is significantly related to size, debt and financial profitability. 
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1. Introducció 
La Responsabilitat Social Corporativa és una “doctrina fonamentalment 

subversiva” (Friedman, p. 5). Aquest economista nord-americà, que rebé el 

Premi Nobel d’Economia de 1976, defineix la RSC de la següent forma:  

“Hi ha una i només una responsabilitat social de l’empresa privada: utilitzar 

els seus recursos i realitzar activitats que estiguin dissenyades per 

augmentar les seves utilitats sempre y quan compleixi les normes del joc, 

el que significa, sempre que entri en l’oberta i lliure competència sense 

engany ni frau” (Friedman, p. 5). 

El pas dels anys va donar lloc al sorgiment d’altres conceptes diferents. Aquests 

van interpretar  de diferent manera la responsabilitat social. Un exemple són els 

autors Barnea i Rubin (2010), els qui consideren que el concepte de 

responsabilitat social tradicional engloba totes les accions voluntàries realitzades 

per la societat que van més enllà dels requeriments legals, cercant el benefici 

propi i el de la societat en conjunt. 

Un altre concepte diferent, però no excloent, és el proposat per Heal (2005). 

Aquest considera que les empreses són socialment responsables quan no 

externalitzen costos a la societat en la que es troben ni tenen un comportament 

injust. 

La responsabilitat social corporativa és un tema interessant ja sigui des del punt 

de vista de qualsevol grup d’interès (proveïdor, client, Estat, societat, creditor, 

treballador, medi ambient) al qual li afecta el comportament de les grans 

empreses, com des del punt de vista de qualsevol investigador. 

La Fundació Seres conjuntament amb Deloitte realitzen un informe anual sobre 

l’impacte social de les empreses a Espanya des de 2014. Alguna de les dades 

més rellevants és el nombre de beneficiaris directes per les actuacions 

socialment responsables de les empreses que és de 18’3 milions. Això s’ha donat 

gràcies a la gran inversió realitzada per les empreses espanyoles en matèria de 

RSC, que ha superat els 700 milions d’euros.  

No obstant, cal recordar que les inversions en matèria socialment responsable 

les realitzen les empreses de forma voluntària. En moltes ocasions, els grups 



6 
 

d’interès de les empreses desconeixen si realment aquestes estan fent aquestes 

inversions. És per això, que comunicar les accions de RSC és important.   

L’objecte d’aquest treball és analitzar la informació socialment responsable que 

donen les empreses i determinar quins són els motius que afavoreixen una major 

difusió i transparència d’informació. 

Les empreses han seguit una tendència en la qual s’incrementa la informació 

que transmeten als seus grups d’interès, i que per tant és pública. Això és el que 

esmenta el IV informe de Seres i Deloitte, on el 85% de les empreses analitzades 

informa de les seves actuacions a la memòria de sostenibilitat. Mentre que en 

les anteriors edicions, tan sols el 50% ho realitzava.  

Autors com Deegan i Gordon (1996), Grey (1995), Hooghiemstra (2000) i Kolk 

(2003), citats per Reverte (2009) suggereixen que “la conscienciació publica i 

interès en temes ambientals i socials i la major atenció als mitjans de 

comunicació ha donat lloc a una major divulgació social de les empreses en les 

darreres dues dècades” (p. 351).  

El fet que el treball estigui aplicat al nostre país és un incentiu més per elegir-lo, 

perquè així s’investiga sobre les empreses que són més properes al nostre 

entorn. D’aquesta manera podrem saber quin grau de transparència tenen les 

empreses espanyoles. 

2. Marc teòric i formulació d’hipòtesis 
En el marc teòric de la responsabilitat social es poden diferenciar clarament tres 

teories que poden donar una explicació coherent respecte als motius que tenen 

les empreses per publicar informació. Aquestes teories són: la teoria d’agència, 

la teoria de la legitimitat i la teoria dels grups d’interès. Segons l’informe de Milne 

(2002) la teoria de la legitimitat juntament amb la teoria dels grups d’interès són 

les teories que han donat una millor explicació. 

La teoria d’agència defensa que les empreses publiquen informació de forma 

voluntària per tal de reduir els costos d’agència entre directius i accionistes que 

sorgeixen per la diferència d’interessos (Ness i Mirza, 1991; i Mak 1991, citats 

per Gray et al. 2001). Per una banda els accionistes volen maximitzar els 

beneficis de l’empresa per tal de maximitzar els seus rendiments, i seran més 
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arriscats per incrementar la rendibilitat. I per l’altra banda els directius també 

volen maximitzar els seus beneficis, que són els salaris que cobren, i a més, 

volen assegurar la continuïtat de l’organització (per no perdre el treball) per la 

qual cosa seran menys arriscats.  

La teoria de la legitimitat defensa que les empreses realitzen activitats socials, 

entre les quals destaca l’anunci d’informació, per tal de garantir la seva 

supervivència (Deegan, 2002). Tal i com defineix Perrow (1970) citat per Reverte 

(2009) “la legitimitat és com una percepció generalitzada que les accions d’una 

entitat són desitjables, adequades o apropiades dins d’un sistema social de 

normes, valors, creences i definicions” (p. 353). D’acord això autors com Patten 

(1992), Campbell et al. (2002), Deegan (2000), Deegan i Gordon (1996), 

Deephouse (1996), Guthrie i Parker (1989) i citats per Lopez et al. (2007) diuen 

que per tal d’aconseguir la supervivència una entitat ha de guanyar-se 

l’acceptació de la societat.  

La teoria dels grups d’interès defensa que les empreses divulguen informació per 

tal de respondre a les expectatives dels seus grups d’interès i aconseguir així la 

seva supervivència (Roberts, 1992 i Moneva i Llena, 2000, citats per Llena et al. 

2007). Tal hi com diu l’autor Falck i Hebliich (2007) les empreses intenten 

maximitzar el benefici de la societat en general per satisfer als seus grups 

d’interès, encara que això perjudiqui als seus beneficis.  

Les teories presenten certes semblances i diferencies. La primera teoria 

explicada, la d’agència, es centra únicament en la societat i en maximitzar els 

beneficis. Mentre que les dues darreres coincideixen en que l’empresa forma part 

d’un sistema social més gran (Deegan, 2002), tanmateix es diferencien en que 

la de la legitimitat es centra en la societat en general, i la dels grups d’interès 

considera que hi ha uns agents amb més poder que d’altres (Woodward, 1996)     

Tal i com considera l’autor Cormier (2005) la comunicació d'informació és una 

tasca complicada que realitzen les empreses per diferents motius i per tant no 

només compleixen una única teoria de les explicades anteriorment. 

Així doncs no hi ha un únic motiu que expliqui que les empreses siguin més 

transparents. Per una banda, seguint la teoria dels grups d'interès, les empreses 

depenen d'aquests, per tant han de satisfer les seves expectatives. Aquestes, en 
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els darrers anys, han estat majors en quant a informació es refereix: les 

persones, ja siguin proveïdors, creditors o treballadors, cada cop més volen 

saber com es troba l’entitat amb la qual es relacionen. Per tal de cobrir la major 

demanda d'informació, les empreses en transmeten més. 

Per altra banda, seguint la teoria d'agència, les empreses són més transparents 

per tal de donar informació als accionistes de les accions realitzades pels 

directius de l’organització i assegurar-se així que aquests no cerquen els seus 

propis beneficis, a costa dels de l'empresa i dels accionistes. El conflicte 

d’agència també es pot donar entre accionistes majoritaris i minoritaris, en el que 

els primers s’aprofiten del poc pes en l’entitat dels segons per aconseguir els 

seus propis interessos. I en darrer terme, la teoria d’agència es pot donar entre 

directius i deutors. Aquests també presenten diferents interessos: els directius 

estan més interessats en invertir en l’empresa, mentre que els deutors volen 

recuperar la seva inversió.    

I per últim, segons la teoria de la legitimitat, les empreses es volen assegurar la 

seva continuïtat en el mercat, per tal d’aconseguir aquest objectiu han d’obtenir 

l’aprovació de la societat. Això vol dir, que les empreses han de ser ben vistes 

per tothom i que les seves accions es duen a terme per el bé comú, tant de 

l’entitat com de la societat. 

Una part de la finalitat d’aquest treball, com ja s’ha comentat anteriorment, és 

esbrinar quins determinants afecten a la major transparència de les empreses. 

Per això, es revisa la literatura anterior sobre aquests aspectes. 

Els determinants més destacats en els treballs acadèmics precedents són: la 

mida de les empreses, el sector o industria al qual pertanyen, la rendibilitat i 

l’apalancament. Altres determinants que també s’estudien en menor mesura són: 

l’estructura de la propietat, la presència internacional, l’exposició als medis, el 

risc, la sensibilitat mediambiental i la liquiditat.   

La dimensió de les empreses afecta a la quantitat d’informació que aquestes 

publiquen. Diferents estudis consideren que les empreses més grans divulguen 

més informació perquè degut a la seva major dimensió són més conegudes per 

la societat i estan més exposades al públic (Watts i Zimmerman, 1986, citats per 

Testara et al. 2013). Altres autors com Knox, Maklan i French (2006), pensen 
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que les empreses de grans dimensions, gràcies a aquest fet, poden exercir una 

major influència en la societat, i a més, solen tenir un grup d’interès gran que 

exerceix una forta pressió sobre l’empresa. 

En aquest mateix article, alguns autors com Adams (1998), Clark i Gibson-Sweet 

(1999), Grey (1995) o Ness i Mirza (1991) citats per Reverte (2009) defensen 

que les empreses difonen informació de forma voluntària per tal “d’evitar les 

regulacions i reduir els costos polítics” (p. 354). Per la seva banda, Skinner 

(1994) citat per Chin et al. (2007) també defensa que les empreses divulguen 

informació per tal de reduir costos. Els autors Jensen i Meckling (1976) defensen 

que per tal de reduir els costos d’agència les empreses es resolen en una major 

transparència d’informació. Així doncs, observem com diferents autors en 

diferents moments temporals coincideixen en que les empreses emeten 

informació per tal de tenir menys costos, siguin els que siguin.  

Una altre explicació que es dona per la major transparència que realitzen les 

grans empreses és que aquestes intenten mantenir la seva legitimitat i 

acceptació de la societat, la qual cosa suposa també mantenir l’existència de la 

organització (Dowling i Pfeffer, 1975)  

Molts estudis han trobat evidència empírica de la relació positiva entre la 

publicació d’informació i la magnitud de l’entitat. Alguns exemples són: Adams, 

Hill, Roberts (1998), Archel (2003), Prado-Lorenzo et al. (2009), Reverte (2009) 

i Testara et al. (2013). 

Dit això, en referencia a la magnitud de les empreses, ens plantegem la següent 

hipòtesi: 

H1. Hi ha una relació positiva entre la mida de l’empresa i la divulgació 

d’informació. 

La industria o el sector al qual pertany l’organització en qüestió, és determinant 

a l’hora de comunicar informació. Tal hi com diuen els autors Adams, Hill i 

Roberts (1998)junt amb la dimensió de l’organització, són les variables que 

expliquen la transparència d’informació per part de les empreses.  

Les industries que tenen un gran impacte mediambiental estan relacionades amb 

“els metalls, recursos, paper, energia, aigua i sectors farmacèutics” (Bowen, 
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2000; Morris, 1997; Hoffman, 1999, citats per Brammer et al., 2008, p. 123). Les 

empreses d’aquests sectors, degut al seu caràcter més perjudicial per al medi 

ambient, són més propenses a la divulgació d’informació sobre el medi ambient, 

la salut i la seguretat (Clarke i Gibson-Sweet, 1999; Jenkins i Yakovleva, 2006; 

Line et al., 2002; Ness i Mirza, 1991, citats per Testara et al., 2013).  

Les empreses que publiquen més informació són les empreses del sector elèctric 

(Moneva i Llena, 1996; Prado-Lorenzo et al., 2009; Archel, 2003) i les petrolieres 

(Prado-Lorenzo et al., 2009). 

Per altre banda, les empreses financeres i de serveis, de caràcter menys 

perjudicial per al medi ambient, publiquen informació de forma coherent amb la 

seva activitat, és a dir, sobre aspectes socials (Clarke i Gibson-Sweet, 1999; Line 

et al., 2002, citats per Testara et al., 2013). 

Les organitzacions que pertanyen a una mateixa industria són propenses a 

divulgar informació similar que la resta d’empreses del seu sector (Craven i 

Martson, 1999). En aquesta línia de pensament, autors com Cooke (1991) i 

Wallace i Naser (1995) citats per Chin et al. (2007) opinen que si una empresa 

líder en el seu sector, és molt transparent, la resta d’empreses del sector 

seguiran aquest exemple i també difondran més informació. Si no el segueixen, 

això pot ser degut a que l’organització té coses a amagar i que no els interessa 

que la col·lectivitat se n’assabenti. Tot i no ser així, això és el que es pot 

interpretar (Craven i Marston, 1999).  

Per exemple, l’estudi de Patten (1992) defensa que un cop va tenir lloc el 

vessament de petroli de l'Exxon Valdez (1989), les empreses de la industria 

petroliera van prendre consciencia de la incipient preocupació mediambiental i 

van incrementar el nivell de informació present en els seus informes anuals. 

Dit això, en referencia a la industria a la que pertanyen de les empreses, ens 

plantegem la següent hipòtesi: 

H2. Les empreses amb major impacte divulgaran més informació. 

La rendibilitat de les empreses és un factor que s’ha considerat en els estudis 

previs. Alguns autors com Cowen et al. (1987), Hackston i Milne (1996) i Pirsch 

et al. (2007), citats per Reverte (2009) ho defensen de la següent manera: 
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“L’explicació més evident i explicita pot ser que les empreses rendibles tenen els 

mitjans econòmics necessaris” (p. 355). És a dir, les empreses més rendibles es 

poden permetre la divulgació d’informació, un cop s’han aconseguit els objectius 

establerts per l’entitat.  

En el mateix article, es parla de les empreses que tenen menys recursos, les 

quals, com és evident, en lloc de centrar-se en la transparència d’informació de 

l’empresa, primer es centraran en la supervivència d’aquesta (Roberts, 1992). 

Tanmateix, aquest enfocament podria ser erroni, perquè tal hi com reflecteixen 

en el seu estudi els autors Pava i Krausz (1996), les empreses que es dediquen 

a la responsabilitat social presenten iguals o millors indicadors financers. 

Així com en els anteriors determinants de la difusió d’informació sobre RSC hi ha 

homogeneïtat en les hipòtesis, amb la rendibilitat no passa el mateix. Alguns 

estudis defensen la relació positiva entre aquestes variables, però d’altres no hi 

estan d’acord. Posant alguns exemples, els estudis que defensen la relació 

positiva són: Roberts (1992), Chin, Ho i Taylor (2007). Uns exemples de l’altre 

posició són: Brammer i Pavelin (2008), Archel i Lizarraga (2001). 

La causalitat no s’ha determinat en aquests estudis previs. És difícil saber si una 

empresa que és socialment responsable, gràcies a això aconsegueix una major 

eficiència. O bé, si és gràcies a la seva major rendibilitat que divulga més 

informació, afavorint així la seva imatge responsable. 

Degut a la discordança en la literatura anterior, es planteja la següent hipòtesi. 

H3. Existeix una relació positiva entre les empreses que divulguen més 

informació i la rendibilitat empresarial. 

Els estudis previs, en menor mesura, analitzen com afecta a l’entitat el seu nivell 

d’endeutament. En aquest cas, els estudis tampoc són concloents. Per un costat 

autors com Jensen i Meckling (1976), exposen que les empreses amb un major 

endeutament per tal de reduir els costos d’agència entre directius i accionistes 

divulguen més informació socialment responsable.  

En la mateixa línia de pensament, l’estudi de García-Ayuso i Larrinaga (2003) 

citat per Testara (2013) corrobora que les empreses amb major endeutament 
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són les que presenten major informació mediambiental. Així és demostra la 

relació positiva entre aquestes variables.  

Mentre, que per un altre costat, autors com Brammer i Pavelin (2008) 

suggereixen que les empreses amb menor endeutament tindran més contents 

als grups d’interès. Això permetrà a l’empresa treballar amb menys pressió i no 

es veuran obligats a presentar més informació sobre RSC, sinó que ho faran de 

forma voluntaria. 

Donats els diferents estudis precedents, es plantejarà la següent. 

H4. Les empreses més endeutades són les que presenten una major nivell 

de divulgació d’informació. 

El darrer determinant que s’analitzarà és la liquiditat de l’empresa, ja que segons 

els informes dels autors Wallace i Naser (1995) i Oyelere, Laswad i Fisher (2003), 

les empreses més liquides són més propenses a divulgar informació. D’aquesta 

manera s’aconsegueix tranquil·litzar als seus grups d’interès respecte a la 

solvència de l’empresa i la capacitat d’aquesta per fer front als seus deutes. 

H5. Les societats que divulguen més informació són les més liquides. 

Un cop donades les hipòtesis que es contrastaran amb l’anàlisi posterior, es 

passa a definir la base de dades que s’utilitza a l’estudi.   

3. Metodologia 
La base de dades que s’ha utilitzat per realitzar el treball està formada per les 

empreses espanyoles que cotitzen a l’Ibex 35. Com indica el seu nom, són les 

35 empreses més importants del país. Anualment, aquestes empreses van 

canviant, donant lloc a entrades i sortides de les empreses que guanyen o perden 

la seva posició a la borsa, respectivament.  

Les entitats bancaries i financeres no s’han inclòs en l’anàlisi degut a la seva 

diferent naturalesa respecte a la resta d’empreses, seguint l’exemple dels estudis 

Archel (2003), Archel i Lizarraga (2001) i Inchausti (1997).  

Així doncs, la base de dades d’aquest estudi està formada per un total de 30 

empreses, estan llistades a l’apèndix 1. Aquestes empreses es divideixen en els 

següents sectors: materials bàsics, industria i construcció (11), petroli i energia 
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(7), tecnologia i comunicacions (3), serveis de consum i de mercat (5) i béns de 

consum (4). 

Aquest nombre és inferior a 35 degut a l’absència de les empreses financeres i 

a les fusions que han tingut lloc durant el període d’anàlisi. Les empreses 

fusionades no s’han analitzat en el cas particular, sinó que s’ha estudiat 

únicament la matriu a la qual pertanyen. A l’apèndix 2 es pot observar aquesta 

relació entre matrius i filials. 

El període d’anàlisi comprèn els anys entre el 2003 i el 2011. Aquest període de 

8 anys permetrà observar si hi ha hagut alguna evolució en les variables 

estudiades. A més d’analitzar l’impacte de la crisi econòmica de 2008 en la 

informació que divulguen les empreses. Al principi de l’anàlisi les empreses que 

disposaven de totes les dades necessàries per la investigació eren 18, mentre 

que al final, eren 25. S’observa, doncs, un increment d’informació per part de les 

empreses que s’han conscienciat de la importància d’aquesta amb el pas dels 

anys. 

Com s’ha dit anteriorment, cada any les empreses de l’Ibex no són les mateixes. 

Hi ha entitats que estan cada any de l’anàlisi a l’Ibex, com les empreses del 

sector energètic o empreses com Inditex, FCC o Telefònica. A l’apèndix 3 es 

mostra la relació d’empreses per sector i any.  

Aquest treball està basat en els estudis publicats per l’Observatori de 

Responsabilitat Social Corporativa. Com ells mateixos esmenten en la seva 

pàgina web, són un organisme sense ànim de lucre que pretén incentivar a les 

empreses a dur a la pràctica activitats socialment responsables.  

Les edicions dels informes realitzats any rere any per aquest organisme tenen 

per objectiu valorar la informació que les empreses de l’Ibex 35 publiquen en el 

seus comptes anuals, concretament en la memòria. Per tal de realitzar aquests 

informes s’utilitzen 5 eines que es corresponen a les 5 normes més importants 

de responsabilitat social: Global Reporting Initiative (GRI), Govern Corporatiu, 

Nacions Unides per empreses Multinacionals en l’àmbit dels Drets Humans 

(ONU), AccountAbility 1000 (AA1000) i New Economics Foundation (NEF). 
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La utilització de les eines anteriors provoca que les notes que dona l’Observatori 

de RSC no es divideixin per dimensions. És a dir, cadascuna de les normes, que 

seran explicades més endavant, valoren diferents aspectes considerats 

socialment responsables. Però l’Observatori li dona una nota global, sense 

distingir quin dels aspectes té una millor o pitjor valoració.   

La taula que utilitza l’Observatori per recollir les dades és la següent: 

Il·lustració 1. Valoració per normes. 

 

 

La norma GRI és la guia voluntària més important que s’utilitza per elaborar les 

memòries de les empreses. És un referent internacional, que intenta 

homogeneïtzar aquest document entre les empreses d’arreu del món. Seguint 

les dades de l’Observatori de RSC (2009) i la Guia per elaborar memòries de 

sostenibilitat (G4, 2015), aquesta norma es basa en una sèrie de principis: 

• Transparència: principi indispensable que han d’aplicar les entitats a l’hora 

de realitzar publicacions, s’ha d’informar de tot el que ha tingut lloc. 

• Inclusió: l’empresa ha de treballar conjuntament amb els seus grups 

d’interès, els ha de fer partícips de les decisions que es prenen si es volen 

satisfer les seves expectatives. 

• Audibilitat: les dades publicades han de poder-se revisar per experts 

independents que puguin corroborar la seva veracitat. 

Font d’elaboració: Observatori de RSC 
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• Exhaustivitat: la informació que publica l’empresa ha d’incloure aspectes 

de tots els àmbits: econòmics,  socials i mediambientals, sent coherent 

amb la seva activitat. 

• Rellevància: s’ha d’informar a la memòria dels aspectes que són 

significatius per a l’empresa i per als seus grups d’interès. 

• Context de Sostenibilitat: la memòria ha de presentar-se en l’àmbit més 

complet possible de l’empresa, no tan sols a nivell individual sinó també a 

nivell agregat amb altres empreses i amb el medi. 

• Precisió: la informació presentada per les organitzacions ha de ser exacte 

i detallada, i no ha de presentar errors.  

• Neutralitat: l’empresa ha d’informar de totes les seves actuacions, tant les 

bones com les dolentes. 

• Comparabilitat: les dades s’han de donar de forma que es pugin analitzar 

entre diferents anys i entre diferents empreses. 

• Claredat: la informació que l’empresa presenta ha de ser comprensible 

per al públic al que es dirigeix: els seus grups d’interès. 

• Periodicitat: la informació ha de publicar-se amb certa regularitat per tal 

de mantenir informats als seus grups d’interès. 

Tal com s’ha esmentat en un dels principis les empreses han d’informar sobre 

tots els aspectes de l’empresa, per això la norma GRI es divideix en una sèrie 

d’indicadors, on cadascun és un aspecte diferent. Alguns exemples dels 

indicadors són: els grups d’interès (clients, proveïdors, sector públic...) com 

econòmics; recursos utilitzats (matèries primes, energia, aigua...) i les emissions 

realitzades com a mediambientals; els treballadors (formació, seguretat...), els 

drets humans (no discriminació, no treball infantil, llibertat d’associació...) i la 

societat i el producte com a socials. (Observatori de RSC, 2009)  

El govern corporatiu és la forma en que s’organitzen i es dirigeixen les empreses. 

Es basa en dos codis diferents, ambdós voluntaris: codi Aldama de Govern 

Corporatiu i Codi Unificat de Bon Govern de la Comissió Nacional del Mercat de 

Valors (CNMV) o també conegut com Codi Conthe, i en algunes recomanacions 

complementaries de la CNMV (Observatori de RSC, 2009).   
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La CNMV s’encarrega de supervisar que les empreses tenen un bon govern 

corporatiu. Les organitzacions estan obligades a presentar un informe anual i 

exclusiu en el qual s’ha d’informar, entre altres coses, sobre la junta 

d’accionistes, l’estructura del consell d’administració i les retribucions dels 

consellers (Observatori de RSC, 2009).  

La norma aprovada per la ONU relacionada amb els drets humans estableix unes 

obligacions mínimes que han de complir les empreses en aquest àmbit. Els 

aspectes que es consideren obligatoris són la postura de l’empresa respecte als 

Drets Humans, la no discriminació, els drets dels treballadors (econòmics, 

socials, culturals, mediambientals), accions per prevenir la corrupció, protecció 

del consumidor, entre d’altres (Observatori de RSC, 2009).  

La AA1000 és una norma de gestió que també estableix uns principis a seguir 

per informar sobre la responsabilitat social que segueixen les empreses. Aquests  

són similars als principis de GRI i són: inclusió, totalitat, materialitat, regularitat i 

oportunitat, auditoria, qualitat, accessibilitat, implementació i millora continua 

(Observatori de RSC, 2009). 

Per últim, la NEF és una norma que com diu l’Observatori de RSC (2009) “a 

diferencia de les altres directrius, la NEF no pretén avaluar la satisfacció dels 

requisits sobre aspectes de RSC, sinó que pretén analitzar la coherència del 

sistema de gestió de RSC implantat” (p. 52). La norma estableix uns principis 

similars als de la primera norma explicada, la GRI. 

La valoració que l’Observatori dona a aquestes eines és de 0 a 4, on el primer 

indica que no s’ha trobat informació i el segon indica que s’ha trobat informació 

detallada respecte a totes les normes que s’analitzen. D’aquestes valoracions es 

fa una mitja, on totes les normes tenen el mateix pes, per treure el total de la nota 

d’una empresa sobre la informació que divulga. Aquest total serà la variable 

dependent, a la qual s’intentarà donar explicació. 

Il·lustració 2. Graus de qualitat de la informació 

 

 
Font d’elaboració: Observatori de RSC 
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En alguns casos, per criteri propi, s’ha decidit no tenir en compte a l’estudi una 

empresa en un any concret degut a la falta de dades suficients. En els primers 

anys en que l’estudi es va començar a dur a terme, hi havia una major absència 

de dades. Per la qual cosa es va considerar necessari que si de les 5 variables 

que s’analitzen en faltaven 3 o més, aquella empresa no es tenia en compte 

aquell any.  

Un cop explicada la base de dades: les empreses que la formen, les eines de 

valoració i la puntuació obtinguda; s’explicaran les variables explicatives o 

independents. Aquestes variables són les que en el marc teòric s’ha plantejat 

una hipòtesi que o bé s’ha de acceptar o bé s’ha de refutar. Les variables són: la 

mida de l’empresa, la industria a la que es pertany, la rendibilitat, l’endeutament 

i la liquiditat de l’empresa.  

Per calcular la mida de la societat s’han establert dos criteris: 

1. El volum d’actius 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡 

2. La xifra de negocis (ingressos)   

Per determinar la industria a la que pertany una empresa s’ha seguit la 

classificació de l’informe de l’Observatori de RSC. 

Per computar la rendibilitat s’han seguit dos criteris, que donen dues rendibilitats 

empresarials diferents: 

1. Rendibilitat econòmica (ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢𝑠
· 100 

2. Rendibilitat financera (ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑠
· 100 

Per mesurar l’endeutament d’una empresa s’ha utilitzat la següent formula: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑢 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖 − 𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑢 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖
· 100 
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Per avaluar la liquiditat de l’entitat ha estat necessària la següent expressió: 

𝑅à𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
 

En els dos darrers casos, l’anàlisi també s’ha fet en funció de l’apalancament i la 

liquiditat general, respectivament. I en ambdós casos els resultats han estat 

similars. Per tal de simplificar l’estudi només s’utilitzen les expressions donades 

abans per determinar aquestes variables explicatives.  

Les dades de les empreses per les variables explicatives s’han cercat a la base 

de dades Sabi. A partir del CIF de cada una de les empreses s’han trobat les 

dades pertinents, excepte de les empreses Agbar (energètica) i Amadeus 

(serveis de consum i mercat). Aquestes dues empreses, per falta de dades, 

tampoc s’han tingut en compte a l’hora de fer l’anàlisi.   

4. Resultats 
Per començar l’anàlisi, avaluarem els estadístics descriptius de la variable 

dependent, que es mostren a la taula següent:   

Taula 1. Estadístics descriptius de la variable dependent. 

Any Mitjana Màxim Mínim Desviació Mediana 

2003 1,13 1,78 0,50 0,43 1,08 

2004 1,25 1,90 0,57 0,49 1,31 

2005 1,09 1,85 0,17 0,50 1,14 

2006 1,15 1,94 0,21 0,49 1,20 

2007 1,36 2,05 0,34 0,43 1,45 

2008 1,39 2,14 0,28 0,46 1,50 

2009 1,46 2,14 0,42 0,39 1,49 

2010 1,42 2,16 0,34 0,45 1,50 

2011 1,42 2,18 0,37 0,48 1,48 

Font d’elaboració pròpia 
 

La variable dependent és la nota global que dona l’Observatori de RSC a les 

empreses respecte a la informació que aquestes divulguen. A la taula 1, 

s’observa com tots els estadístics d’aquesta variable incrementen a mesura que 

passen els anys, excepte el valor mínim. Fixant-nos en les dades, s’observa que 

la informació donada per les empreses, segons l’Observatori de RSC, es troba a 

la part baixa de l’escala, on les dades són anecdòtiques o parcials. Aquests 

resultats no són els esperats pels grups d’interès, ja que aquests preferirien que 
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la informació que tenen de les empreses en que inverteixen fos si no exhaustiva, 

al menys completa.  

La nota mitja de la valoració total donada per l’Observatori de RSC presenta una 

variació de 0’25 des del 2003, any en que comença l’estudi, fins al 2011. 

Tanmateix, aquesta no és suficient per satisfer les necessitats d’informació dels 

grups d’interès. La tendència de creixement només es trenca l’any 2005, quan 

es produeix una caiguda per sota del nivell de l’any que el precedeix.  

Respecte al punt màxim i al punt mínim anual, s’observa que el primer 

incrementa, mentre que el segon disminueix. Per una banda és positiu que el 

valor màxim incrementi, això significarà que les empreses donen més informació 

amb el pas dels anys. Però per l’altre és negatiu que el valor mínim disminueixi, 

perquè significa que hi ha empreses de l’Ibex que donen menys informació. 

Donats aquests resultats, la desviació típica és major al final de l’estudi que al 

principi, ja que el rang de valoracions és major. 

La mediana de la nota total donada per l’Observatori de RSC a les empreses 

segueix la tendència de creixement, mencionada anteriorment. Concretament, 

durant el període d’anàlisi incrementa 0’40 punts. Això, es recolza en l’increment 

de les notes gràcies a la major divulgació d’informació per part de les 

organitzacions amb el pas del anys. Una forma d’observar la tendència de 

creixement és el següent gràfic:  
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Font d’elaboració pròpia 
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En el gràfic es distingeix una variable, el govern corporatiu, que presenta valors 

més elevats que la resta de normes. Això és degut a que les empreses estan 

obligades a realitzar un informe sobre la forma en que l’empresa és controlada. 

Mentre que la resta de normes són d’aplicació voluntària, i presenten valors més 

similars. Per aquest motiu, en els següents gràfics no s’inclourà aquesta variable. 

Les normes de major aplicació per part de les empreses són la GRI i NEF, ja que 

presenten les notes més elevades, deixant a part el govern corporatiu. I en canvi, 

les normes de la ONU i AA1000 presenten els valors més baixos.   

Aquestes dades són a nivell agregat, tots els sectors en conjunt. Però si es mira 

individualment cada un dels sectors als que pertanyen les empreses s’observen 

certes diferències. El sector de materials bàsics, indústria i construcció i el de 

petroli i energia no presenten diferencies significatives respecte al gràfic 1.   

Per altre banda, el sector de tecnologia i comunicacions presenta també un 

creixement en les seves variables, i destaca él de la norma NEF, on el 2005 té 

un valor de 1’08 i en dos anys quasi duplica aquest valor, ja que el 2007 té un 

valor de 2. A la taula 2, s’observa l’evolució de les valoracions d’aquesta norma 

per part de l’Observatori de RSC. 

Taula 2. Valoració sector tecnologia i comunicació. 

ANY 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NEF 0,88 1,03 1,08 1,50 2,00 1,94 1,94 1,94 1,94 

Font d’elaboració pròpia 
 

El sector serveis de consum i el de béns de consum presenten una situació 

interessant. Per una banda, el sector serveis de consum segueix el creixement 

que mostren la resta de sectors als primers anys. Però amb l’inici de la crisi el 

2007-2008 presenta una caiguda que segueixen totes les normes, més 

accentuada a la GRI. Però es recuperen el 2009, donant lloc a una pujada 

important que serà el valor màxim de totes les normes. Aquesta guarda relació 

amb la crisi i la necessitat de les empreses per satisfer les expectatives dels seus 

grups d’interès. Això tan sols dura un any, ja que com mostra el gràfic el 2010 

totes les variables baixen, fent que les coses es normalitzin i les notes siguin 

similars als de la resta de sectors. 
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Per l’altre banda, el sector béns de consum format per empreses com Inditex, 

Grifols, Ebro Foods i Altadis, també es veu afectat per la crisi. Com es mostra en 

el gràfic 3, tot i haver algunes baixades en els primers anys, fins a la crisi hi ha 

una tendència a l’alça. A l’any 2007 hi ha una caiguda més forta, sobretot en les 

normes GRI i NEF, les que obtenen major valoració. Però, al igual que passa 

amb els serveis de consum, es recupera amb un any, i a partir d’aquest moment 

els valors es mantenen constants, excepte els de la normativa NEF. 
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Un cop revisada l’evolució total i sector a sector, es passa a analitzar els 

determinants d’aquestes dades, o el que és el mateix les variables independents. 

Primerament s’analitza el factor corresponent a la industria o sector a la qual 

pertany l’empresa, variable que es considera qualitativa.  

Les empreses més contaminants són les que formen part dels sectors materials 

bàsics, indústria i construcció, i l’energètic. Juntament amb les entitats Abertis, 

Iberia, NH Hoteles, Altadis i Inditex, de diferents sectors. Totes aquestes seran 

les que tindran una major necessitat de legitimar les seves accions davant la 

societat. Fet que influirà a l’hora de divulgar més informació. 

El primer sector considerat de gran impacte, el de la construcció, es caracteritza 

per una tendència baixa respecte a les notes atorgades per l’Observatori de 

RSC. Això significa que estan lluny de ser les empreses més transparents de 

l’Ibex. Així doncs, la necessitat de legitimar les seves accions no es cobreix. 

Contradient la segona hipòtesi plantejada. 

El segon sector considerat de gran impacte, l’energètic, es caracteritza per 

obtenir bones puntuacions per part de l’Observatori. Aquest fet afavoreix que les 

empreses energètiques i petrolieres es trobin sempre a la part alta de la taula. 

En aquest cas, ben diferent de l’anterior, la necessitat de legitimar les seves 

accions si que es compleix. Es segueix així el que s’ha dit en alguns estudis 

previs com són els de Moneva i Llena (1996), Prado-Lorenzo et al. (2009) i Archel 

(2003): les empreses energètiques són les que presenten una major 

conscienciació mediambiental. En conseqüència, són les que divulguen més 

informació.  

És evident que alguna empresa del sector energètic pot no seguir aquesta 

tendència. Ja sigui com un fet excepcional, de tan sols un any, com l’empresa 

Siemens-Gamesa, o durant tot el període d’estudi com Enagas. Aquesta 

empresa és la pitjor valorada en aquest sector, el seu valor màxim és 1’24 l’any 

2011. Mentre que la resta d’empreses energètiques obtenen sempre valoracions 

superiors al 1’50, arribant Red Elèctrica al màxim de 2’18 l’any 2011. 

L’empresa Abertis és dedica a la construcció d’autopistes i altres infraestructures 

arreu del món. És per això, que és una empresa amb un gran impacte social. 

Conscienciada d’aquest fet, divulga més informació que la mitja d’empreses cada 
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any per tal de justificar les seves accions. Així doncs, aquesta organització és un 

exemple que mostra com la hipòtesi plantejada, referent a aquest determinant, 

és compleix. 

La companyia aèria Iberia és una de les empreses més contaminants de l’Ibex 

35. És per aquest motiu que presenta una gran protecció de les seves dades. 

Així com la majoria de les empreses, amb el pas del temps, presenten una 

tendència de creixement en les notes donades per l’Observatori, Iberia és una 

excepció. Les notes abans de la crisi de 2008 són millors que les notes 

posteriors. Tanmateix, això no provoca que Iberia sigui una empresa mal 

valorada per l’Observatori, obté una nota mitja de 1’54 durant tot el període 

d’estudi. Així doncs, es pot concloure que aquesta societat compleix amb la 

segona hipòtesi plantejada. 

L’empresa tabaquera Altadis és una empresa considerada de gran impacte. 

Cotitza a l’Ibex 35 els quatre primers anys. L’Observatori de RSC valora la seva 

informació, durant tot el període de cotització, com a anecdòtica. Aquesta 

empresa no està tan preocupada, com les energètiques, per legitimar les seves 

accions. És un exemple que contradiu la segona hipòtesi plantejada. 

Per concloure amb aquest determinant, s’observa que les dades exposades no 

són concloents. Hi ha tanta evidència d’acceptar la hipòtesi que les empreses 

amb major impacte divulguen més informació com per rebutjar-la.   

Tot seguit, s’analitzaran les variables explicatives quantitatives. Primer 

s’analitzaran els estadístics descriptius i els gràfics de dispersió. Una segona part 

serà l’anàlisi de les relacions entre les variables, mitjançant la taula de correlació. 

I finalment es plantejarà un model de regressió.  

En lloc d’analitzar anualment les variables, s’ha calculat la mitjana per empresa 

durant tot el període. D’aquesta manera s’obté un únic valor representatiu per 

empresa de cada una de les variables explicatives.  

La taula 3 mostra els estadístics descriptius de les variables independents. Les 

dues primeres columnes són els criteris que determinen la mida de l’entitat, les 

dues següents la rendibilitat, la tercera l’endeutament i per últim la liquiditat. 



24 
 

Taula 3. Estadístics descriptius de les variables independents 

 Actiu Ingressos ROA ROE Endeutament Liquiditat 

Mitjana 8.747.451.545 1.277.036.916 8,26 25,38 58.45 1,33 

Màxim 75.161.462.778 4.719.984.889 27,75 101,81 94,44 3,88 

Mínim 462.837.267 4.564.000 -0,43 -5,29 19.68 0,26 

Des. típica 14.840..316.925 1.238.587.999 7.05 25,76 20,38 0,94 

Mediana 4.026.456.226 923.647.490 6,79 18,65 57,70 1,22 

Font d’elaboració pròpia 
 

En la taula anterior es pot observar com les variables de volum d’actiu i xifra 

d’ingressos presenten uns valors molt grans, milers de milions, enfront de la resta 

de variables que són percentatges. De les variables que mesuren la magnitud de 

l’empresa, en termes mitjans, l’actiu és major als ingressos que s’obtenen. 

Donada la gran diferència entre el valor màxim i el valor mínim, la desviació típica 

és molt elevada en aquestes variables, mostrant així la gran dispersió entre les 

dades. En els ingressos, la diferència és menor, en termes absoluts, i per això la 

desviació típica també és menor que en el cas dels actius. Les empreses 

considerades més grans tenen una major necessitat de legitimar les seves 

accions, davant les que són de menor magnitud. 

En el cas dels criteris que mesuren la rendibilitat empresarial, la taula permet 

observar que la rendibilitat financera, el ROE, obté majors valors que el ROA en 

termes mitjans i respecte al valor màxim. Això significa que les empreses 

presenten una major rendibilitat respecte als seus recursos propis, que no els 

seus actius. Aquest fet es deu a que les empreses estan governades per 

accionistes que estan molt interessats en recuperar les seves inversions. En 

ambdós casos, els punts mínims són rendibilitats negatives, més significativa en 

el ROE. Aquest fet indica que hi ha empreses que no aconsegueixen recuperar 

la inversió realitzada en actius o recursos propis amb el nivell d’ingressos donat, 

segons si es tracta del ROA o el ROE respectivament. 

Respecte a l’endeutament, aquest determinant informa sobre el nivell de deute 

que té l’empresa. De mitja, les empreses estan endeutades en quasi un 60%, 

però en el cas màxim es supera el 90% de deute. En aquest cas concret, el gran 

deute provocarà que les empreses estiguin sotmeses a una forta pressió per part 

dels seus grups d’interès, els qui atemorits per no poder recuperar la inversió 
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feta, exigiran a la societat major transparència. D’aquesta manera podran 

assegurar-se que les empreses no posen en risc les seves inversions.  

L’últim determinant, la liquiditat, indica la capacitat de l’empresa per cobrir el 

deute a curt termini amb l’actiu corrent. La mitja, que és superior a la unitat, indica 

que les empreses poden afrontar els deutes exigibles amb l’actiu circulant, el que 

es troba a l’empresa menys d’un any. Contràriament els que obtenen 

puntuacions inferiors a la unitat no poden fer front als deutes a curt termini, si no 

converteixen part del seu actiu no corrent.  

La base de dades utilitzada es pot representar mitjançant els següents gràfics de 

dispersió. El primer es correspon amb la variable que determina la mida 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa en el gràfic, la major part de les empreses posseeix un actiu 

inferior als 10 mil milions. Algunes de les empreses que superen aquests xifra, 

són Telefónica i Iberdrola. La primera té un actiu que oscil·la entre els 50 i 90 mil 

milions, per la qual cosa la seva mitja són 75 mil milions, el punt més alt del gràfic.  

Per la seva banda Iberdrola, té un actiu que es troba entre 20 i 50 mil milions, 

valor que en termes mitjos és entorn als 35 mil milions. Aquestes són 

considerades les empreses “outline”, perquè presenten valors molt elevats 

comparats amb la resta, i són les que incrementen la pendent.  
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Tant Telefónica com Iberdrola són empreses molt conegudes, fet que provoca 

que tinguin una major necessitat de legitimar les seves accions. A més d’estar 

sotmeses a una major pressió per part dels seus grups d’interès. Aquests fets es 

relacionen amb les teories de la legitimitat i dels grups d’interès, respectivament. 

La línia dibuixada en el gràfic mostra una tendència ascendent de les dades. És 

a dir, les empreses de major volum, presenten millors notes de la informació 

social que divulguen.  

En referència al segon criteri per determinar la mida de les empreses, el següent 

gràfic mostra la dispersió de les entitats en funció dels ingressos que presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar com moltes de les empreses obtenen uns ingressos per sota 

dels 2 mil milions d’euros. Unes poques superen aquesta xifra, com són 

Telefónica, Iberia o Inditex. Aquestes empreses obtenen bones puntuacions de 

l’Observatori sobre la informació de RSC que divulguen. Les tres són empreses 

molt conegudes que tenen i cobreixen una gran necessitat de legitimar les seves 

accions. Al ser tan grans, han de divulgar més informació per tal de reduir els 

conflictes d’agència que puguin sorgir entre els seus grups d’interès.  

El gràfic anterior mostra uns resultats similars als del primer criteri: el volum 

d’actiu. La tendència és positiva, és a dir, que les empreses amb majors 

Font d’elaboració pròpia 
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ingressos, són les que obtenen millors puntuacions respecte a la informació 

socialment responsable que divulguen.  

En ambdós criteris s’arriba a la mateixa conclusió, la qual és coherent amb la 

primera hipòtesi plantejada: les empreses de major magnitud, divulguen més 

informació socialment responsable.  

El següent determinant considerat influent en la divulgació d’informació per part 

de les empreses és la rendibilitat, la qual es mesurarà tan econòmica com 

financerament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gràfic anterior mostra la dispersió de les empreses en funció de la rendibilitat 

econòmica, mesurada en tant per cent, i la nota de la informació divulgada 

donada per l’Observatori de RSC. La major part de les empreses presenten 

valors inferiors al 10%. Inclús hi ha empreses que en un determinat moment 

presenten rendibilitats econòmiques negatives, això significa que l’empresa 

inverteix molt en actius, per exemple en producció, i no obté uns grans ingressos 

que li permeten recuperar la seva inversió. En aquest cas la seva inversió no és 

rendible. En canvi quan la rendibilitat és positiva, significa que s’aconsegueix el 

retorn de la inversió, i per tant aquesta és eficient perquè s’obtenen beneficis. 

Els punts màxims es corresponen amb les empreses líders del sector televisiu: 

Atresmedia i Mediaset. Ambdues són grans grups coneguts que han d’informar 

sobre les seves accions per tal de satisfer als seus grups d’interès.  

Font d’elaboració pròpia 
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La línia de tendència és lleugerament negativa però presenta molt poca pendent. 

Això indica, que les variables no estan correlacionades.  

En canvi, respecte la rendibilitat financera s’obtenen resultats diferents. El 

següent gràfic ho demostra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gràfic anterior s’observa la dispersió de les empreses segons la rendibilitat 

financera, mesurada en tant per cent, i la nota de la informació socialment 

responsable divulgada per les empreses, segons els criteri de l’Observatori de 

RSC. En aquest cas, un ROE positiu significa que les empreses gaudeixen de 

bona salut financera i creen valor pels seus accionistes. Mentre que un ROE 

negatiu significa que les empreses no obtenen els ingressos suficients per cobrir 

els recursos propis utilitzats.  

La línia de tendència és negativa, igual que la rendibilitat econòmica, però en 

aquest cas és més pronunciada. Això indica una major correlació entre les 

variables. Les quals estan relacionades de forma inversa, és a dir, les empreses 

menys rendibles obtenen una major puntuació, i les més rendibles divulguen 

menys informació. Aquests resultats són contradictoris amb la tercera hipòtesi 

plantejada.  

El quart determinant a analitzar és l’endeutament de les empreses. S’analitza 

com influeix aquest factor a l’hora de divulgar informació. 

Font d’elaboració pròpia 
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El gràfic 8 mostra com, en aquest cas, la influència de la variable explicativa és 

negativa. Això indica que quan les empreses estan més endeutades, obtenen 

una menor valoració per part de l’Observatori de RSC. Mentre que quan estan 

menys endeutades, presenten millors puntuacions sobre la informació que 

divulguen. Aquesta relació inversa rebutja la hipòtesi plantejada que hi ha una 

relació directe entre les variables. 

Les empreses que presenten els valors més alts pertanyen al sector de 

construcció, industria i materials bàsics, i són Abengoa i Técnicas Reunidas. Són 

empreses que causen un alt impacte i que per tant han de informar de les seves 

accions per tal de legitimar-les i obtenir el vistiplau de la societat. Tot i això, 

aquestes societats no es caracteritzen per obtenir puntuacions molt altes en 

referencia a la informació que divulguen, mentre que la primera presenta una 

mitja 1’23, la segona no arriba ni al 0’40.  

El darrer determinant a analitzar és la liquiditat de l’empresa i com aquesta afecta 

a la transparència de les empreses. 

 

 

 

 

Font d’elaboració pròpia 
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El gràfic anterior mostra una gran concentració d’empreses que presenten un rati 

per sota del 1’50%. Són poques les empreses que superen aquesta xifra. Entre 

aquestes, les que tenen els millors ratis de liquiditat són Ferrovial i Siemens 

Gamesa, una empresa constructora i una energètica, respectivament. Ambdues 

són empreses conegudes i d’alt impacte, per la qual cosa tenen una major 

necessitat de ser transparents per legitimar-se.  

La tendència que s’observa en el gràfic és ascendent, significant que entre les 

variables hi ha una relació directa. Aquests resultats són coherents amb la 

hipòtesi 5.  

Per tal d’acabar de definir les relacions entre les variables explicatives i la 

variable dependent, s’analitzarà la taula de correlació. En aquesta taula es poden 

observar tant les relacions entre la variable dependent amb les variables 

independents, que és l’objecte de l’estudi, i també les relacions entre les 

variables explicatives. Això serà útil per tal d’evitar caure en l’error de la 

multicol·linealitat, el qual es produeix quan en un anàlisi de regressió algunes 

variables explicatives estan correlacionades entre si de forma significativa. 

Primer s’analitzarà l’objecte de l’estudi, és a dir, les correlacions de la nota amb 

la resta de variables. Després es realitzarà l’estudi entre les variables 

independents. 
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Taula 4. Taula de correlació entre les variables 

 Nota Actiu Ingressos ROA ROE Endeutament Liquiditat 

Nota 1       

Actiu 0,5323* 1      

Ingressos 0,2882 0,4564* 1     

ROA -0,0338 -0,4294* -0,1375 1    

ROE -0,4216* -0,3236* 0,1221 0,6062* 1   

Endeutament -0,3429* 0,1571 0,2997 -0,2536 0,4197* 1  

Liquiditat 0,1678 -0,2500 -0,4582* -0,0187 -0,2946 -0,5799* 1 

Font d’elaboració pròpia 
 

En el cas del primer determinant estudiat, la mida, s’ha optat per calcular els 

logaritmes neperians dels valors d’actiu i ingressos. D’aquesta manera 

s’aconsegueix reduir la diferència de valors a l’hora de fer la comparació entre la 

variable dependent i la mida. Aquesta diferència es dona perquè la primera es 

mesura en unitats, mentre que la segona es mesura en mils de milions. Aquestes 

noves dades en logaritmes s’utilitzen tant per elaborar la taula de correlació, com 

per fer el model de regressió. 

A primera vista, la nota presenta correlacions significatives amb les variables: 

volum d’actiu, rendibilitat financera i endeutament. El nivell de significança 

calculat és el 95%. En el primer cas el coeficient de correlació és positiu, fet que 

indica que la relació entre les variables és directe. En els altres dos casos el 

coeficient és negatiu, indicant que la relació entre les variables és inversa. 

Aquests fets s’han observat prèviament en els gràfics de dispersió de cada una 

de les variables explicatives i la nota de l’Observatori de RSC. Mentre que la 

resta de determinants, el nivell d’ingressos, la liquiditat i la rendibilitat econòmica 

no presenten una relació significativa amb la variable dependent. 

Un cop analitzada la relació amb la variable dependent, es passa a examinar les 

variables explicatives. A la taula anterior s’observa que algunes de les variables 

independents estan correlacionades entre si, de forma significativa. En aquests 

casos, per evitar la multicol·linealitat no es podran utilitzar les variables en un 

mateix model de regressió.  
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En molts dels casos que s’exposaran seguidament, la correlació és esperada 

perquè uns factors van lligats amb els altres. 

Les variables que expliquen un mateix factor estan fortament relacionades, 

precisament per aquest fet, ja que determinen un mateix valor de l’empresa, tot 

i que utilitzen diferents mesures. És el cas del volum d’actiu i la xifra de negocis 

que expliquen la mida de les empreses, o bé, el cas de les rendibilitats, 

l’econòmica i la financera. Aquesta darrera és la correlació més forta, ja que el 

seu coeficient de Pearson és el major de tota la taula.  

En addició, la variable volum d’actiu està molt correlacionada amb les dues 

modalitats de rendibilitat, l’econòmica i la financera. La relació és positiva, és a 

dir, que les empreses amb major volum d’actiu són més rendibles, o a la inversa. 

Cal recalcar, que aquest anàlisi indica relació entre les variables, però no 

causalitat.  

Per la seva banda, la xifra de negocis, a més d’estar correlacionada 

significativament amb el volum d’actiu, també ho està amb la liquiditat, però en 

sentit invers. Quan les empreses obtenen majors ingressos, el seu rati de 

liquiditat pren valors més petits.  

Per últim l’endeutament està correlacionat amb la rendibilitat financera i la 

liquiditat de forma significativa. En el primer cas, la relació entre les variables és 

positiva, de manera que les empreses més endeutades són més rendibles 

financerament. Mentre que en el segon cas, la relació és inversa, o sigui que les 

empreses més endeutades són menys liquides. 

Un cop revisada la correlació, s’ha de plantejar un model de regressió que 

expliqui la variable dependent a partir de les diferents variables independents. El 

model ha de tenir la següent forma: 

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 · 𝑀𝐼𝐷𝐴𝑖 + 𝛽2 · 𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑇𝑖 + 𝛽3 · 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑖 + 𝛽4 · 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 

No obstant això, introduir totes les variables en un mateix model no és convenient 

degut a la multicol·linealitat que es podria produir. Per aquest motiu, s’han cercat 

diferents models en els quals no apareguin les variables explicatives que 

presenten una correlació significativa entre elles. Amb aquests models s’ha de 

poder determinar la relació amb la variable nota de cada una de les variables 
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explicatives. Això s’aconsegueix amb l’anàlisi de tres models, que s’explicaran a 

continuació.  

El primer model agafa com a variables explicatives el volum d’actiu per al factor 

mida, i la liquiditat. El primer factor impedeix agafar l’altre criteri per mesurar la 

magnitud empresarial, el nivell d’ingressos, i les variables de rendibilitat. Mentre 

que el segon a l’estar correlacionat significativament amb l’endeutament, tampoc 

permet prendre aquesta variable.  

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 · 𝑙𝑛 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑈𝑖 + 𝛽2 · 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 

La regressió d’aquest model, al 95% de significació, indica que el nivell d’actiu 

explica la nota que dona l’Observatori de RSC. Aquest fet demostra que la 

primera hipòtesi en funció de la mida és certa. Mentre que rebutja la liquiditat 

com a variable explicativa, i per tant, també rebutja la quinta hipòtesi plantejada 

en la qual es pressuposa que hi ha una relació positiva entre la variable 

dependent i la liquiditat.  

El primer model es pot plantejar de la següent manera: 

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = −3.5988 + 0.2155 · 𝑙𝑛 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑈𝑖 + 𝜀𝑖 

Aquesta regressió presenta una funció on una de les variables és logarítmica. 

Donat això, la seva representació ha de ser la següent: un canvi 1% de la variable 

actiu s’associa a un canvi 0.01·β1 de la variable nota.  

El segon model pren els valors de les variables explicatives xifra de negocis, 

rendibilitat econòmica i endeutament. El primer factor ja cobreix la mida, i a més 

impossibilita la liquiditat. Si s’analitza l’endeutament no es pot analitzar la 

rendibilitat financera, ja que estan fortament correlacionats, però si la rendibilitat 

econòmica. 

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 · 𝑙𝑛 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑆𝑂𝑆𝑖 + 𝛽2 · 𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽3 · 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 

En aquest model de regressió, al mateix nivell de significació que l’anterior, indica 

que només l’endeutament explica la variable dependent, de forma inversa. La 

resta de variables, es rebutgen per aquest nivell de significança. Si aquest fos 

del 10%, la variable ingressos també influiria en la nota. Amb aquests resultats 

la primera hipòtesi de la mida es refutada, contràriament al model anterior. La 
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hipòtesi relacionada amb el nivell d’endeutament també es rebutja, perquè la 

relació és inversa i no directa com s’havia proposat. La rendibilitat no influeix en 

la nota, fet que també contradiu la hipòtesi corresponent.   

Aquest segon model de regressió es pot escriure de la següent forma: 

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = 1.6006 − 0.0075 · 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 

L’últim model tracta com a variables independents la xifra d’ingressos per 

determinar la mida, i la rendibilitat financera. Els ingressos determinen la mida 

empresarial, prohibeixen la liquiditat i habiliten la rendibilitat financera. Aquesta 

està correlacionada significativament amb l’altre criteri de rendibilitat i 

l’endeutament, per la qual cosa no es poden estudiar alhora. S’expressa amb la 

següent formula: 

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 · 𝑙𝑛 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑆𝑂𝑆𝑖 + 𝛽2 · 𝑅𝑂𝐸𝑖 + 𝜀𝑖 

Aquest model de regressió, amb un nivell de significació del 95%, indica que les 

dues variables independents expliquen la variable nota. Aquests resultats 

indiquen que la primera hipòtesi de la mida es compleix, contràriament al model 

anterior que ho rebutja, però obtenint el mateix resultat que el primer model 

plantejat. La rendibilitat financera influeix en la nota, tot i que la relació és de 

sentit negatiu. Això provoca que es rebutgi la hipòtesi 3, perquè plantejava una 

relació positiva entre les variables.    

Aquest últim model de regressió es pot expressar com a continuació: 

𝑁𝑂𝑇𝐴𝑖 = −0.6548 + 0.1009 · 𝑙𝑛 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑆𝑂𝑆𝑖 − 0.0083 · 𝑅𝑂𝐸𝑖 + 𝜀𝑖 

Per resumir els resultats obtinguts fins al moment, es pot fer un anàlisi comparant 

els resultats dels gràfics de dispersió, la correlació i la regressió. Els resultats 

d’aquests anàlisis han de ser coherents per a cada una de les variables 

estudiades.  

La mida és analitzada pel volum d’actiu i el nivell d’ingressos. Els gràfics de 

dispersió determinen que la relació és positiva entre ambdues variables 

explicatives i la nota, fet que dona suport a la primera hipòtesi plantejada. Llavors 

els coeficients de correlació d’aquestes variables amb la dependent són positius, 

mostrant així coherència amb els gràfics de dispersió. A més la correlació 
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determina que només l’actiu està correlacionat de forma significativa. En l’anàlisi 

de regressió el volum d’actiu surt com a variable explicativa de la nota, amb un 

coeficient positiu, fet que indica la relació directe entre actiu i nota. Per la seva 

banda els ingressos són explicatius en un model al 95% de significança i en l’altre 

al 90%. En ambdós casos es senyala que el nexe és positiu. Així doncs, podem 

concloure que aquest determinant està relacionat positivament amb la nota, 

s’accepta la primera hipòtesi plantejada.  

La rendibilitat s’analitza amb dos criteris: ROA o rendibilitat econòmica i ROE o 

rendibilitat financera. Els gràfics de dispersió mostren visualment com aquestes 

variables estan correlacionades de forma negativa amb la nota. Aquesta relació 

és contraria a la plantejada en la segona hipòtesis, el que ens porta a rebutjar-

la. Els corresponents coeficients de correlació són negatius, fet que mostra 

coherència amb la relació mostrada en els gràfics de dispersió. La taula de 

correlació indica, que només la variable ROE està correlacionada amb la nota de 

forma significativa al 95% de significació. La regressió mostra aquest mateix 

resultat: la variable rendibilitat econòmica no explica la nota, mentre que la 

rendibilitat financera si. Aquest fet ja s’observa en els gràfics de dispersió, en els 

quals el ROA presenta una pendent molt poc inclinada. Tot i la no coincidència 

dels resultats entre els dos criteris que mesuren la rendibilitat empresarial, 

ambdós coincideixen en que s’ha de rebutjar la hipòtesi plantejada en la qual 

s’indica que la rendibilitat i la informació divulgada estan relacionades 

positivament.  

L’endeutament és un altre dels determinants que s’ha analitzat. El gràfic de 

dispersió indica que presenta una relació inversa amb la variable dependent. Fet 

que contradiu la hipòtesi plantejada, en la qual s’expressa que les empreses més 

endeutades són les més transparents. El coeficient de correlació mostra el 

mateix resultat de la relació negativa, i indica que aquesta és significativa al nivell 

de 95%. A partir del model de regressió s’extreu, igual que abans, que 

l’endeutament és una variable explicativa de la nota, i que aquesta relació és 

negativa. Els diferents anàlisis arriben a la mateixa conclusió, per la qual cosa 

són coherents els uns amb els altres. Donats aquests resultats s’ha de rebutjar 

la hipòtesi plantejada corresponent a l’endeutament.  
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La liquiditat és l’últim factor que queda per determinar la coherència entre els 

diferents anàlisis. El gràfic de dispersió mostra que hi ha una relació positiva 

entre la liquiditat i la nota de l’Observatori de RSC. Aquest fet es correspon amb 

el que s’ha pressuposat en un primer moment per plantejar la hipòtesi 5. Aquesta 

correlació positiva es mostra també a partir del coeficient de Pearson, el qual tot 

indicar que la relació no és estadísticament significativa, si que és positiva. 

Segons els models de regressió estudiats, la liquiditat no és una variable 

explicativa de la nota, al 95% de significança. Això és coherent amb la no 

significança del coeficient de correlació. Aquests resultats ens ajuden a 

concloure que la hipòtesi 5 és certa, però els resultats no són significatius. Per 

tant, s’ha de rebutjar la hipòtesi. 

El fet de rebutjar algunes de les hipòtesis plantejades ens ha de fer reflexionar. 

En el cas de la rendibilitat o bé no hi ha relació o bé aquesta és negativa. És a 

dir, que les empreses més rendibles no divulguen tanta informació. El marc teòric 

respecte a aquesta variable és divers: els autors no es posen d’acord en com 

influeix la rendibilitat a l’hora de transmetre informació. Aquest fet justifica en part 

l’error, o no, de plantejament de la hipòtesi. És cert que té cert sentit que les 

empreses més rendibles divulguin més informació, però els resultats no 

confirmen aquesta relació. Per tant s’han de cercar altres possibles explicacions. 

Una de les quals pot ser que les empreses rendibles tenen satisfets, en certa 

manera, als seus grups d’interès, ja siguin accionistes que reben beneficis, com 

creditors o proveïdors que consideren que recuperaran la inversió realitzada. Si 

aquests estan contents, no exerciran tanta pressió a l’empresa perquè divulgui 

més informació i sigui més transparent.  

En el cas de l’endeutament, els resultats d’aquest estudi són que presenta una 

relació inversa amb la nota. El que indica que les empreses menys endeutades 

són les que divulguen més informació. La hipòtesi plantejada és contraria a 

aquests resultats i es basa en que les empreses més endeutades tenen una 

major necessitat d’informar per tal d’aconseguir que els grups d’interès confiïn 

en ella. Per tal de aconseguir-ho l’empresa és més transparent, de manera que 

informa de les seves actuacions. Tot i aquest raonament, s’ha de cercar una altre 

possible explicació que justifiqui els resultats obtinguts a l’estudi. Aquesta podria 

ser que les empreses més endeutades no estan interessades en que el seu nivell 
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de deute sigui de caràcter públic. Ja que els grups d’interès que hi inverteixin 

assumiran un gran risc, que molts d’ells no estan disposats a assumir. Per 

aquesta raó, si no ho saben invertiran en l’empresa. Mentre que si saben que 

està molt endeutada, cercaran una altre organització en la que invertir. En certa 

manera, amb aquesta pràctica s’està enganyant als grups d’interès, ja sigui 

mentint sobre el nivell de deute o ometent aquesta dada. 

Donats aquests resultats, es pot fer un anàlisi concret d’alguns anys, per saber 

si durant el període d’estudi hi ha variacions importants. Per tal de fer aquest 

anàlisi, es decideix agafar el primer any de l’estudi, el 2003, l’any de l’inici de la 

crisi, el 2008, i el darrer any del període, el 2011. Aquest anàlisi es pot 

representar mitjançant els següents gràfics de dispersió per a cada una de les 

variables. En cadascun d’ells s’observa la mateixa distribució que el gràfic de 

dispersió que utilitza les dades de les mitges de tot el període. Aquest fet, es deu 

a que la mitjana és una mesura representativa de les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gràfic 10, s’observa com el primer any les variables estan compreses en 

un interval entre el 0 i els 50 mil milions de volum d’actiu. Mentre que el 2008 i 

2011, aquest interval incrementa fins a superar els 90 mil milions. És més, la 

concentració d’empreses per sota els 10 mil milions d’actiu l’any 2003 i 2008 és 

major que en el 2011. Fet que indica, que les empreses, tot i donar-se un període 

de recessió econòmica, augmenten el seu total de actiu. En el gràfic també 
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s’observa com algunes empreses incrementen, amb els anys, les seves 

puntuacions donades per l’Observatori de RSC. Tanmateix, n’hi ha d’altres que 

obtenen pitjors puntuacions que en el primer any d’estudi. Així doncs, 

s’incrementa el rang de puntuacions, tan a l’alça com a la baixa. Amb aquests 

dos increments, tant de l’actiu com de la nota, s’incrementen també les 

corresponents desviacions típiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dispersió segons la xifra de negocis presenta un comportament similar al que 

es produeix a l’anterior criteri, que mesura els actius de les empreses. L’any 2003 

s’arriba a una xifra de negocis màxima d’aproximadament 4 mil milions. Mentre 

que el altres anys s’arriba a superar els 8 mil milions d’ingressos, xifra que 

duplica l’anterior. És en aquests anys quan es pot observar una major tendència 

a l’alça, sobretot el 2008. Fet que sorprèn, perquè justament aquest és l’any en 

que esclata una forta crisi econòmica.  

Respecte a la rendibilitat econòmica el gràfic següent permet observar certa 

diferència en el comportament segons l’any que s’analitza. Mentre el 2003 

s’observa una tendència negativa. Tant el 2008 com el 2011, s’observa una 

tendència a l’alça, ja que algunes empreses aconsegueixen ser més rendibles, 

alhora que obtenen millors puntuacions sobre la informació que divulguen. 

Aquesta diferencia és la causa que en el primer gràfic de dispersió d’aquest criteri 

la pendent sigui pràcticament una recte plana, sense pendent. També és cert, 
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que en el primer any d’estudi no hi ha cap empresa que obtingui un ROA negatiu, 

mentre que la resta d’anys si, en major mesura l’any 2011. Això pot ser influencia 

directe de la crisi, la qual no permet que les empreses aconsegueixin cobrir les 

inversions en actius, en funció dels beneficis que obtenen. De totes maneres, els 

casos anteriors són els punts màxims i mínims, ja que la major part de les 

empreses ocupa una posició entre el 0 i el 10%, en tots els anys analitzats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a la rendibilitat financera, mesurada mitjançant el ROE, el gràfic mostra 

com la relació inversa que s’ha trobat en el present estudi, es veu accentuada 

amb el pas dels anys. En el gràfic s’observa com l’any 2003, la màxima 

rendibilitat l’obté una empresa que rep una puntuació de 1 punt. Mentre que el 

2008 i el 2011 el màxim, que ha incrementat en 20 punts percentuals el primer 

any, i en 40 el segon, l’obté una empresa que l’Observatori valora per sota els 

0’50 punts. Com en el cas anterior, l’any 2003 no hi ha cap empresa que obtingui 

una rendibilitat financera negativa. És a dir, que totes les empreses recuperen la 

seva inversió en recursos propis, amb els beneficis que obtenen. Mentre que 

l’any 2008 i el 2011, algunes empreses no ho aconsegueixen, fet que es 

demostra amb el ROE negatiu. Hi ha un cas molt accentuat l’any 2008, el de 

l’empresa Sacyr del sector de construcció, industria i materials bàsics, aquest 

molt probablement és a causa de la crisi que es va iniciar en aquest moment i 

que en el cas espanyol va afectar significativament a aquest sector.  
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El següent gràfic permet observar, com en aquest cas, la dispersió de 

l’endeutament durant els tres anys d’estudi és similar. No es produeixen grans 

variacions pel que respecte als intervals. El que si es dona és una accentuació 

de la relació inversa entre la variable endeutament i la variable dependent. 

Aquesta és major els anys 2008 i 2011, ja que hi ha un major nombre d’empreses 

que estan poc endeutades i són molt ben valorades per l’Observatori, i n’hi ha 

d’altres que estan molt endeutades i que obtenen males puntuacions.  
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Respecte al determinant de la liquiditat, el gràfic mostra com les dades durant tot 

el període obtenen ratis de liquiditat entorn al 2%. Excepte l’empresa Ferrovial, 

que l’any 2003, obté una liquiditat que supera el 10%. Sense tenir en compte 

aquesta dada, en general, la resta segueix una lleugera tendència a l’alça. La 

qual s’accentua amb el pas dels anys. És a dir, els ratis de liquiditat que s’obtenen 

els anys 2008 i 2011 són majors als del 2003.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusions 
En conclusió, aquest treball permet determinar la relació positiva significativa 

entre la informació que divulguen les empreses i la mida d’aquestes. La hipòtesi 

plantejada es confirma: les empreses de major magnitud són les més 

transparents. Aquests resultats són similars als obtinguts en els estudis de Archel 

(2003), Prado-Lorenzo et al. (2009), Reverte (2009) i Testara et al. (2013), que 

també analitzen les empreses espanyoles.   

Respecte la rendibilitat de les empreses, tan sols un dels dos criteris es considera 

que presenta una relació negativa i significativa respecte la nota. Aquest és el 

cas de la rendibilitat financera. Mentre que la rendibilitat econòmica no presenta 

una relació significativa. Els resultats ens porten a rebutjar la hipòtesi plantejada 

referent a aquest determinant. L’última part d’aquests resultats estan en línia amb 

els trobats per Moneva i Llena (1996), Archel (2003), Reverte (2009) i Testara et 

al. (2013) els quals no troben una relació significativa entre les variables. 
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S’ha trobat que l’endeutament és una variable explicativa de la nota. La relació 

entre aquestes variables és significativa i de signe negatiu. És a dir que les 

empreses menys endeutades són més transparents. Això ens porta a rebutjar la 

quarta hipòtesi plantejada. Aquests resultats són similars als trobats per Archel 

(2003), Brammer i Pavelin (2008), Reverte (2009), els quals no són 

estadísticament significatius, o Testara et al. (2013). 

En referència als dos restants determinants, la liquiditat i la industria a la que 

pertanyen les empreses, els resultats no són significatius. Respecte al primer, 

s’ha observat en l’anàlisi que la liquiditat presenta una relació positiva però no 

significativa amb la informació que divulguen les empreses. Això implica que s’ha 

de rebutjar la hipòtesi plantejada. En cas de la industria, els resultats obtinguts 

amb les dades treballades no són concloents, perquè hi ha empreses que 

compleixen la hipòtesi plantejada, i n’hi ha d’altres que no. 
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7. Annexos 
Annex 1. Llista d’empreses incloses a l’estudi i classificades per sector. 

Materials bàsics, industria i construcció 

Abengoa  

Acciona 

Acerinox 

ACS 

FCC 

Ferrovial  

Ohl 

Sacyr 
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Arcelor Mittal 

Fadesa 

Técnicas Reunidas 

 

Petroli i energia 

Enagas 

Endesa 

Gas Natural  

Iberdrola 

Red Eléctrica  

Repsol 

Siemens Gamesa  

Tecnologia i comunicació 

Indra  

Prisa 

Telefónica 

 

Serveis de consum i mercat 

Abertis  

Atresmedia 

Iberia 

Mediaset España  

NH Hoteles  

Béns de consum 

Altadis 

Ebro Foods 

Grifols  

Industria de Diseño Textil 

Font d’elaboració pròpia  

Annex 2. Llista d’empreses fusionades. 

Empresa cotitza entre 2003 – 2011 Empresa matriu 

Iberdrola Renovable 

Unión Fenosa 

Telefónica Móviles 

Telefónica Publicidad e Información 

Cintra 

Sogecable 

Metrovacesa 

Iberdrola 

Gas Natural 

Telefónica 

Telefónica 

Ferrovial 

Prisa 

Santander 

Font d’elaboració pròpia  
 

Annex 3. Empreses analitzades per any. 

Any Empreses per sector Total 
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2003 Materials bàsics, industria i construcció (4) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (3) 

Serveis de consum i de mercat (2)  

Béns de consum (2) 

18 

2004 Materials bàsics, industria i construcció (4) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (3) 

Serveis de consum i de mercat (2)  

Béns de consum (2) 

18 

2005 Materials bàsics, industria i construcció (7) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (3) 

Serveis de consum i de mercat (5)  

Béns de consum (2) 

24 

2006 Materials bàsics, industria i construcció (7) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (3) 

Serveis de consum i de mercat (5)  

Béns de consum (2) 

24 

2007 Materials bàsics, industria i construcció (6) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (2) 

Serveis de consum i de mercat (5)  

Béns de consum (1) 

21 

2008 Materials bàsics, industria i construcció (9) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (2) 

Serveis de consum i de mercat (3)  

Béns de consum (2) 

23 

2009 Materials bàsics, industria i construcció (9) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (2) 

23 
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Serveis de consum i de mercat (3)  

Béns de consum (2) 

2010 Materials bàsics, industria i construcció (10) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (2) 

Serveis de consum i de mercat (3)  

Béns de consum (3) 

25 

2011 Materials bàsics, industria i construcció (10) 

Petroli i energia (7) 

Tecnologia i comunicacions (2) 

Serveis de consum i de mercat (3)  

Béns de consum (3) 

25 

 


