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Patricia cuenta con más de 19 años de experiencia en el ámbito del desarrollo sostenible y la 

responsabilidad corporativa.  

Es licenciada en derecho con un Post-grado en Derecho Ambiental, es Auditora de Sistemas Gestión 

Ambiental AENOR.  

Responsable de proyectos de diseño de estrategias de Responsabilidad Corporativa, de elaboración 

de memorias de sostenibilidad, de verificación de memorias de sostenibilidad, así como de diseño de 

estrategias orientadas a la inversión institucional. 

También ha liderado proyectos de aseguramiento de la integridad en la cadena de proveedores. 

Asimismo trabaja también en modelos de integridad, códigos de conducta y buenas prácticas de 

transparencia y buen gobierno.  

Es responsable de los proyectos de revisión legal ambiental en operaciones de Compraventa en 

diferentes sectores, tanto industriales como de servicios. Patricia, es responsable de los equipos de 

formación interna, y participa en diferentes grupos de la red internacional de KPMG.  

 

 
Miembro de 

─Colegio de Censores Juradosde Cuenta de Catalunya ‘‘Grupo Non FinancialAssurance’’ 

─Instituto Censores Jurados Cuentas de España, representante de España en 

AccountancyEuropepara el grupo de trabajo de Non FinancialReporting 
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