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Quins beneficis aporta la verificació externa?
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Exhaustivitat, 
credibilitat i garantia 
de que un tercer 
certifiqui la fiabilitat 
de la informació

Posicionament i 
reconeixement del 
mercat de la tasca 
realitzada en matèria 
de sostenibilitat

Reforç de la solidesa 
dels sistemes de 
reporting de la 
companyia i del 
control intern

Millora de la qualitat, 
utilitat i credibilitat de 
la informació utilitzada 
en els processos de 
gestió de les empreses

Mitigació dels riscos 
de reputació impulsant 
el valor de marca de 
l’organització

Mostra de la 
preocupació per la 
gestió de riscos 
associats als àmbits 
social, ambiental i 
econòmic

Millora en la gestió 
dels aspectes no 
financers i de 
sostenibilitat de les 
companyies

Requisit de mercat, 
regulació existent i 
resposta a les 
demandes dels grups 
d'interès



Principals elements d’un procés de verificació
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SUBJECT MATTER
“L’objecte de revisió”:

La preparació d’un plat segons la recepta

Informació no financera o de 
sostenibilitat d’una companyia

PRACTITIONER
“El professional”

El jurat del concurs

Professional independent /
Firma d’auditoria

RESPONSIBLE PARTY
“La part responsable”

El concursant

La Direcció / Els administradors
de la companyia

INTENDED USERS
“Els usuaris / destinataris”:

El concursant i la audiència del programa

Accionistes i inversors de la companyia / 
Públic en general

SUITABLE CRITERIA
“Criteris utilitzats”:

La recepta del plat a preparar

Normativa mercantil vigent (Llei 11/2018)
Estàndards GRI (Global Reporting Initiative)

ASSURANCE STANDARD
Estàndards de revisió

CONCLUSION
Conclusió de l’auditor



Com portem a terme una verificació externa?

21/04/2022EL VALOR DE LA VERIFICACIÓ EXTERNA 4

ASSURANCE STANDARD
Estàndards de revisió

ISAE 3000 Revised
Norma Internacional d’Encàrrecs d’Assegurament 
3000 Revisada en vigor, “Encàrrecs d’Assegurament 
diferents de l’Auditoria i de la Revisió d’Informació 
Financera Històrica” emesa pel Consell de Normes 
Internacionals d’Auditoria i Assegurament (IAASB) 
de la Federació Internacional de Comptadors (IFAC).

Guia de l’ICJCE
Guia d’Actuació sobre encàrrecs de verificació de 
l’Estat d’Informació No Financera emesa per l’Institut 
de Censors Jurats de Comptes d’Espanya

CONCLUSION
Conclusió de l’auditor

Informe de verificació independent
El procés conclou amb l'emissió d’un informe de 
verificació independent d'ús extern, on es 
recullen els criteris d'assegurament utilitzats en 
el procés de revisió realitzat per part de l’auditor.

Assegurament limitat
S’expressa una conclusió de forma “negativa”:
“Basant-nos en els procediments realitzats en la 
nostra verificació i en les evidències que hem 
obtingut no s’ha posat de manifest cap aspecte que 
ens faci creure que ...“

Assegurament raonable
S’expressa una conclusió de forma “positiva”:
“En la nostra opinió, ... ha estat preparada de 
manera fiable en tots els seus aspectes significatius 
d’acord amb ...“
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