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RESUM

La sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa (RSC) són 
temes que de manera prioritària figuren en l’agenda d’un bon govern 
corporatiu. A Espanya tenim la Llei d’informació no financera i diversi-
tat que regula aquests aspectes per a les grans entitats. Aquest article 
tracta sobre com introduir l’essència de la sostenibilitat i l’RSC en 
l’estratègia empresarial, per no quedar-nos només en un simple com-
pliment normatiu de requeriments de la llei, que no aporta el valor 
sostenible adequat i requerit per l’entorn econòmic actual. Una eina 
que facilita aquest procés d’alineament amb una estratègia de soste-
nibilitat és l’informe integrat.

Classificació JEL: G30, M41.
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ABSTRACT

Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are 
priority issues of good Corporate Governance agenda. In Spain the 
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Non-Financial Information and Diversity Law deals with the regulation 
of these matters for large companies. This article is about how to intro-
duce the essence of sustainability and CSR into business strategy, so 
as not to just remain in a simple regulatory compliance with the re-
quirements of the law, which does not provide the adequate sustaina-
ble value required by the current economic environment; a tool which 
facilitates this alignment process with a sustainability strategy is the In-
tegrated Report.

Classification JEL: G30, M41.
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1. Introducció

Estem assistint a un canvi de paradigma molt important en la realitat 
empresarial. Fins fa un parell de dècades, el model de govern corporatiu es-
tava principalment orientat cap als accionistes i a ells era principalment a 
qui se’ls rendia comptes, és a dir, se’ls considerava l’element principal d’in-
fluència per a les organitzacions. A partir de llavors, encara que els primers 
passos van sorgir en la dècada dels vuitanta del segle anterior, apareix la 
conveniència de tenir en alta consideració uns col·lectius externs, que els 
van anomenar «stakeholders» o «parts interessades». Freeman (1999) els 
defineix com uns individus o grups que poden afectar o estan afectant l’as-
soliment d’objectius de l’entitat. Aquesta primera definició era bastant res-
trictiva. Avui dia aquest concepte s’estén amb ampli consens més enllà dels 
objectius a aquells individus o grups que tinguin un interès legítim sobre una 
organització.

Dins d’aquestes parts interessades podem identificar diferents col·lec-
tius, com per exemple, els treballadors, els clients, els proveïdors, els socis i 
proveïdors de capital, la comunitat local, el govern i els reguladors. Però 
més enllà de la seva identificació que difereix en cada cas i analista, la qual 
cosa ha representat un canvi transcendental en el model de govern de les 
entitats, és la introducció d’un nou element de suma importància que és la 
gestió d’aquestes parts interessades. Es concreta en una sèrie d’accions, 
plans i projectes que les organitzacions implementen per tal de conèixer i 
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avaluar les necessitats d’aquests grups, tenir-les en compte i integrar-les en 
la seva estratègia general.

Des del punt de vista de l’estratègia i de la responsabilitat social cor-
porativa, les parts interessades són importants per la seva capacitat d’in-
fluir en l’organització, en la seva activitat i en els seus resultats. Segons 
Germán Granda Revilla i Ricardo Trujillo Fernández (2011), «Quan les 
parts interessades són ben gestionades, es minimitzen els riscos existents, 
però a més s’enforteix la possibilitat de generar avantatges competitius, 
millorant el clima i reputació de l’organització o promovent l’aprenentatge 
i la innovació». També afegeixen: «El procés de relació amb les parts inte-
ressades és així mateix una part essencial dels processos d’intel·ligència 
estratègica d’una organització, ja que és una font permanent d’informació 
amb la qual poder orientar l’estratègia de l’organització i reforçar-ne l’efec-
tivitat de les accions». Al concepte podríem afegir-hi també que a més tam-
bé contribueixen a orientar l’organització a la creació de valor a curt, mitjà 
i llarg termini.

Saber tractar les parts interessades és un repte actual de l’alta direcció 
de les organitzacions. A més, aquestes cada vegada tenen un poder més gran 
i les relacions amb elles revesteixen una complexitat també més gran. Se-
gons Gloria Caballero Fernández (2006), «a major nivell de poder de què 
disposin les parts obliga a un major compliment de les seves expectatives». 
Així, el paper de la direcció ha de contemplar l’habilitat de respondre a les 
expectatives de les parts interessades i, per a això, cal fer-los sentir partícips 
de l’estratègia i del govern de l’organització a fi que aquests percebin una 
resposta adequada i raonable a les seves exigències. Gestionant bé les parts 
interessades i donant-les resposta, propiciem que tinguin actituds de com-
promís i evitem resistències o la recepció de manipulacions externes orien-
tades a complir les seves expectatives.

2.  Els proveïdors de capital. Esperit de l’informe integrat i 
model internacional (Integrated Reporting Framework)

Dins d’aquestes parts interessades mereixen una atenció especial els 
anomenats proveïdors de capital. En general, aquest col·lectiu és el principal 
referent en l’aportació de capital financer a les organitzacions i el seu objec-
tiu és obtenir la màxima rendibilitat de les seves inversions, sobretot quan 
actua amb diners de tercers (fons, banca). No obstant això, per a prendre 
decisions, necessiten disposar d’una informació que va més enllà de la in-
formació financera i retrospectiva de l’organització, que és l’única que re-
flecteixen els comptes anuals. Aquesta part interessada, per les seves carac-
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terístiques de visió prospectiva de l’organització, ja que és en el futur on 
veuran realitzats els seus interessos, requereixen una informació completa 
sobre com l’estratègia d’una organització, el seu govern corporatiu, l’acom-
pliment i les perspectives, en el context del seu entorn extern, la condueixen 
a crear valor a curt, mitjà i llarg termini. Precisament aquesta és la definició 
de què és un informe integrat, a la qual caldria afegir que hauria de ser una 
comunicació concisa en contrast amb altres informacions corporatives que 
omplen pàgines i pàgines d’informació poc rellevant i d’escàs interès per a 
aquest col·lectiu.

Per això, l’informe integrat <IR>, marc instaurat per l’International In-
tegrating Reporting Council (IIRC), exposa com els seus objectius (Soyka, 
2013):

• Millorar la qualitat d’informació disponible per tal de permetre que 
els proveïdors de capital financer tinguin una assignació de capital 
eficient i productiva.

• Promoure un enfocament més coherent i eficient perquè el reporting 
corporatiu contribueixi amb diferents informes estandarditzats i co-
muniquin el rang complet de factors que materialment afectin l’habi-
litat de crear valor al llarg del temps en una organització.

• Millorar la rendició de comptes i administració sobre l’àmplia base de 
capitals (financer, industrial, intel·lectual, humà, natural, social i rela-
cional) i promoure la comprensió de les seves interdependències.

• Donar suport al pensament integrat, la presa de decisions i les accions 
que s’enfoquin a la creació de valor a curt, mitjà i llarg termini.

En relació amb l’anterior, convé dir que el pensament integrat és una de 
les aportacions més significatives d’aquest marc i el que veritablement con-
dueix a la presa de decisions i accions integrades per a la creació de valor a 
curt, mitjà i llarg termini. Per a això, <IR> té en compte la connectivitat i la 
interdependència entre el rang de factors d’una organització que afecten  
la seva habilitat per crear valor en el temps, incloent-hi:

• Els capitals que l’organització utilitza o sobre els quals la seva activi-
tat té impacte, les interdependències crítiques, incloent-hi les conces-
sions entre aquests.

• La capacitat de resposta davant les legítimes necessitats i interessos 
de les parts interessades clau de l’organització.

• Com l’organització adapta la seva estratègia i el model de negoci per 
poder respondre al seu entorn extern, i els riscos i les oportunitats als 
quals s’enfronta.
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• Les activitats de l’organització, el seu acompliment (financer i d’un 
altre tipus) i els seus resultats en termes dels seus capitals passats, 
presents i futurs.

El <IR> promou un enfocament de major cohesió i eficiència a la infor-
mació corporativa i pretén millorar la qualitat de la informació disponible 
per als proveïdors de capital financer a l’efecte de permetre’ls una assigna-
ció de capital més eficient i productiva. També beneficia, a la resta de les 
parts interessades, en l’habilitat de l’organització per crear valor al llarg del 
temps, incloent-hi treballadors, clients, proveïdors, socis, comunitat local, 
legisladors, reguladors i polítics.

El valor creat al llarg del temps d’una entitat es manifesta en un aug-
ment, disminució o transformació dels capitals causats per les activitats de 
l’organització, i té dos aspectes interrelacionats entre si que són: (1) el valor 
creat per l’organització per a si mateixa, la qual cosa permet rendiments fi-
nancers per als proveïdors de capital financer i (2) el valor creat per a altres 
(per exemple, les parts interessades i la societat en general). Els proveïdors 
de capital financer estan interessats en el valor que una organització crea per 
a si mateixa, però també estan interessats en el valor que crea per a altres, 
quan això afecta la capacitat de l’organització per crear valor per a si ma-
teixa. El marc de <IR> (International Integrated Reporting Council, 2013) 
indica «La capacitat d’una organització per crear valor per a si mateixa està 
relacionada amb el valor que genera per als altres. Així, si es crea valor per a 
si mateixa en les seves activitats també pot ser que els efectes que tenen les 
activitats de negoci de l’organització contribueixin a la satisfacció dels 
clients, a la disposició dels proveïdors per fer negocis amb l’organització, a 
les actituds que els socis comercials estan d’acord a adoptar, a la reputació 
de l’organització, a les condicions imposades a l’organització per operar, a 
les exigències de la cadena de subministrament o als requisits legals».

Tota aquesta relació amb les parts interessades ha de poder ser explica-
da en el <IR> i donar una idea de la naturalesa i de la qualitat de les relacions 
de l’organització amb les seves parts interessades clau, incloent-hi com i en 
quina mesura l’organització comprèn, té en compte i respon a les seves ne-
cessitats i interessos legítims. El marc de <IR> ressalta la importància de les 
relacions amb les parts interessades quan afirma que «el valor no es crea ni 
està dins d’una organització per si sola, sinó que es crea a través de les rela-
cions amb els altres» (International Integrated Reporting Council, 2013).

Les parts interessades proporcionen una informació útil sobre els as-
sumptes que són importants per a ells, incloses les qüestions econòmiques, 
ambientals i socials, però que també poden afectar la capacitat de l’organit-
zació per a crear valor. Les idees que ens aporten contribueixen a ajudar 
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l’organització a: (1) comprendre com les parts interessades perceben el va-
lor, (2) identificar o anticipar tendències, (3) identificar els assumptes mate-
rials, inclosos els riscos i les oportunitats, (4) desenvolupar i avaluar l’estra-
tègia, (5) gestionar els riscos i (6) implementar activitats, incloses les 
respostes estratègiques per a assumptes importants.

Un informe integrat augmenta la transparència i millora la rendició de 
comptes, que són elements essencials en la construcció de la confiança en 
relació amb les parts interessades. Això s’aconsegueix revelant com s’ente-
nen les necessitats i els interessos legítims de les parts interessades clau i 
com són tingudes en compte i respostes a través de les decisions, les accions 
i l’acompliment de l’organització, així com a través de la comunicació con-
tínua. Una comunicació oportuna, raonable, íntegra, interconnectada, relle-
vant, clara, el més concisa possible, efectiva i fidel és el que exigeix el bon 
govern corporatiu i aquesta fi perseguida es pot aconseguir mitjançant el 
marc d’informació <IR>, que és seguit per més de 2.500 grans corporacions 
a escala global.

3. Posicionament dels proveïdors de capital

Els proveïdors de capital, com a part interessada clau, presenten posi-
cionaments de diferent naturalesa, generalment associats a la seva grandària 
i horitzó d’inversió. A més, no és el mateix el proveïdor de capital financer 
que proveeix d’una assistència creditícia (deute) que el que passa a formar 
part dels fons propis de la companyia (inversor, soci, accionista).

Les converses amb aquests proveïdors de capital reflecteixen aquestes 
diferents perspectives. Des de 2014, els autors han entaulat converses amb 
múltiples proveïdors de capital sobre aquests temes.

En general, el sector proveïdor de serveis de deute encara persisteix en 
la implementació de tècniques associades amb el mesurament de variables 
financeres històriques per a basar les seves decisions. A excepció d’alguns 
experiments de bancs amb empreses de recent creació (startups), els models 
de risc creditici són molt rígids i no permeten a les entitats innovar en 
aquests aspectes, ja que els marcs reguladors estableixen certes restriccions 
quan es tracta de prestar o invertir capital aliè. Segurament, a curt termini, 
els reguladors bancaris hauran de repensar si els mètodes d’avaluació de 
riscos tenen sentit en els temps que corren.

La tendència canvia quan analitzem els proveïdors de capital privat. Si 
bé no exigeixen ni coneixen els mecanismes de report, sí que estan interes-
sats a conèixer la forma en què es gestionen els capitals. No obstant això, el 
ventall de perfils és més aviat divers, i és clar que els proveïdors de capital 
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de risc privats que inverteixen en projectes disruptius i d’alta component 
tecnològica són més pròxims a comprendre els aspectes no financers, men-
tre els qui gestionen patrimonis familiars (family offices) tendeixen a emprar 
mecanismes d’anàlisi molt més conservadors i basats en la performance his-
tòrica.

Finalment, el canvi més radical s’està veient en els inversors institucio-
nals, que estan exercint una pressió sistemàtica sobre les seves inversions i 
augmentant la seva dotació de personal en l’avaluació d’aspectes ASG (am-
bientals, socials i de govern corporatiu). Com a conseqüència, aquesta pres-
sió ens permet veure que l’adopció de polítiques i mecanismes de report no 
financer està guanyant en qualitat i profunditat en les organitzacions on hi 
ha participació d’inversors institucionals, en particular fons passius interna-
cionals o bancs d’inversió.

4.  Necessitat d’incorporar els criteris d’efectivitat en els es-
tats d’informació no financera

Les empreses no són només números i per al càlcul del valor dels nego-
cis ja no sols es té en compte únicament el capital financer. Avui la taula de 
mesurar sobrepassa àmpliament el que és aquest únic capital, pel fet que les 
empreses són molt més complexes i en elles entren, es transformen i surten 
un conjunt de capitals dels quals només un d’ells és el financer. Així, el ca-
pital industrial, l’intel·lectual, l’humà, el social i relacional i el natural, a 
més del financer, es van interrelacionant dins de l’empresa, transformant-se, 
incrementant-se o reduint-se fruit de l’activitat empresarial i finalment des-
emboquen en uns resultats que retornen a la societat en forma d’una altra 
sèrie de capitals.

Avui les empreses necessiten ser governades de manera diferent i el 
bon govern corporatiu exigeix que a més de protegir els interessos de la 
companyia i dels seus accionistes, es gestioni la creació de valor a través de 
l’ús eficient dels recursos i es fomenti la transparència de la informació cap 
a totes les parts interessades. No sols s’ha de vetllar pels resultats econò-
mics, sinó que han de rendir-se comptes a la societat de les accions que rea-
litzen en matèria social i mediambiental i orientar la generació de valor a 
partir dels seus actius intangibles. 

En aquesta línia, el passat 29 de desembre de 2018 es va publicar en el 
Boletín Oficial del Estado el text de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per 
la qual es modifica el Codi de Comerç, el Text Refós de la Llei de societats 
de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria d’informació 
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no financera i diversitat. Aquesta llei ve a substituir el Reial decret llei 
18/2017, de 24 de novembre, que en el seu moment va venir a transposar la 
Directiva 2014/95/UE del Parlament europeu i del Consell, de 22 d’octubre 
de 2014. La nova Llei 11/2018 amplia l’abast a determinades entitats, enca-
ra que no es qualifiquin d’entitats d’interès públic, i a més també amplia el 
contingut de la informació requerida i proporciona una major concreció so-
bre el contingut de l’estat d’informació no financera (EINF). Un aspecte 
molt interessant d’aquesta llei és que l’EINF ha de ser obligatòriament revi-
sat per qui la llei ha denominat un prestador independent de serveis de veri-
ficació. 

No obstant això, més enllà del mer acompliment legal, l’important i el 
que s’ha d’aconseguir és que les empreses comprenguin el veritable esperit 
de la informació no financera. La formulació d’un EINF a curt termini per-
metrà respondre als requeriments de la llei, però si no incorpora els principis 
que tan clarament identifica el marc d’informació integrada (International 
Integrated Reporting Council, 2013), no donarà cap valor i no aconseguirà 
inculcar els aspectes que les parts interessades, en particular els proveïdors 
de capital financer, esperen de l’organització. 

Existeix una percepció generalitzada que hi ha una bretxa important 
entre el que les empreses diuen en els seus informes per a complir amb la llei 
i el que realment està incrustat en el cor de la seva organització, respecte a 
avançar cap a la sostenibilitat. Això implica transformació i no sols el sim-
ple acompliment d’alguns requisits normatius. També es perceben diferèn-
cies entre el que les empreses realment fan i el que les parts interessades, 
principalment els proveïdors de capital, requereixen en relació amb els te-
mes de sostenibilitat. La quantitat més gran d’informes de sostenibilitat o 
memòries d’RSC o estats d’informació no financera no són necessàriament 
una garantia o símptoma d’interiorització del concepte de sostenibilitat en el 
govern de les entitats.

Un altre aspecte destacable és que les petites i les mitjanes empreses, 
que no són tan rellevants quant a risc sistèmic, és que estan poc familiaritza-
des amb la sostenibilitat o es proposen objectius molt febles o únicament no 
han avançat més enllà del compliment mínim exigible. Les pimes, interiorit-
zant el concepte de sostenibilitat i incorporant-lo en la seva estratègia perquè 
formi part del seu core business, poden ajudar a generar una confiança més 
gran al mercat i fer un pas important en favor de la sostenibilitat. Sobre aquest 
punt podem destacar els avanços que aquestes companyies estan duent a ter-
me en la zona d’Àsia Pacífic i que pot ser un bon exemple del camí que s’ha 
de seguir. De fet, Espanya pot transformar-se en un altre referent en aquest 
sentit en requerir-se mitjançant la Llei 11/2018 de l’estat d’informació no fi-
nancera a companyies de menor grandària respecte a altres països de la UE.
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5.  Implementar l’estratègia a través de l’informe integrat i 
altres mecanismes similars 

Una pregunta que les organitzacions han de formular-se davant el 
context exposat és: ¿com escometre el repte de la sostenibilitat per a acon-
seguir la creació d’un valor sostenible? I, addicionalment, aprofitar per a 
alinear-nos amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 
complir amb els requisits de la Llei 11/2018 d’Informació no financera  
i diversitat. És a dir, estem parlant d’interioritzar el concepte en la nostra 
organització, implementar-lo, donar-li seguiment i reportar. A més, la sos-
tenibilitat és un concepte que imposa l’entorn que és canviant i que ens in-
trodueix necessàriament en processos de canvi, ajustos i d’estratègies que 
varien dia a dia en funció d’allò que l’entorn exigeix. El camí que hem de 
seguir per entrar en el món econòmic sostenible i de generació de valor 
durador comença per establir una estratègia de sostenibilitat enfocada a la 
creació de valor sostenible i després, si hem acomplert aquest pas previ, 
podrem dur a terme la tasca de reportar sobre la nostra situació a les parts 
interessades.

Pel que fa a l’elaboració de l’estratègia de sostenibilitat, de forma molt 
resumida, podem identificar els passos següents: a) realitzar una anàlisi es-
tratègica basada en una anàlisi prèvia de l’entorn, b) anàlisi de la materiali-
tat, c) establir un pla estratègic de sostenibilitat i d) elaborar un pla de negoci 
en línia amb les premisses estratègiques del pas anterior. 

Posteriorment hem de portar a la pràctica l’estratègia de sostenibilitat, 
és a dir, implementar-la, controlar-la i revisar-la periòdicament, adaptant-la 
als canvis de l’entorn i sota l’orientació de la creació de valor sostenible.

Si hem superat aquests primers passos, estarem en condicions de repor-
tar. Reportar no és una tasca senzilla i pujar per primera vegada al tren del 
report sol ser un viatge llarg, amb moltes estacions i que requereix haver-se 
preparat per això prèviament.

6. La importància de l’anàlisi de materialitat

El procés de reportar té un dels seus primers passos en l’anàlisi de la 
materialitat. L’anàlisi de la materialitat és important, ja que ens guia sobre la 
informació que haurà de revelar-se i que se centra en els assumptes que afec-
ten substancialment la capacitat de l’organització per a crear valor sosteni-
ble. El procés de determinació de la materialitat requereix la identificació 
dels assumptes rellevants, avaluar la importància d’aquests en termes del 
seu efecte conegut o potencial sobre la creació de valor, prioritzar els as-
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sumptes en funció de la seva importància relativa i, finalment, la determina-
ció de la informació que s’ha de revelar. 

La informació que s’ha de revelar sobre els temes importants ha de ser 
triada amb criteri i responsabilitat. El marc <IR> indica que «dur a terme 
aquesta elecció suposa la consideració de diferents perspectives, tant inter-
nes com externes, i es basa en una relació constant amb els proveïdors de 
capital financer i altres parts interessades per assegurar que l’informe inte-
grat compleix amb el seu objectiu primordial» (International Integrated Re-
porting Council, 2013).

I això no acaba aquí, ja que l’últim pas del procés de reportar és sotme-
tre la informació a la revisió d’un expert, que també té la seva complexitat i 
és un tema de debat en l’actualitat quant a l’abast i maneres de dur a terme 
aquesta revisió i amb quins objectius.

7. Verificació externa

La figura del revisor també és un element essencial i planteja una sèrie 
de desafiaments que inclouen, però no es limiten a la determinació de  
l’abast de la revisió, avaluar la idoneïtat de la informació i d’allò que és ma-
terial, donar seguretat sobre temes de futur i comunicar el treball realitzat de 
manera clara i efectiva (no ha de donar lloc a confusions). L’informe del re-
visor ha de revelar el treball que ha realitzat, els criteris utilitzats, l’abast del 
seu treball, la materialitat, les troballes detectades i les conclusions a les 
quals ha arribat.

L’IFAC considera que aquests treballs han de realitzar-se seguint la 
norma ISAE 3000: encàrrecs d’assegurament diferents de l’auditoria o de  
la revisió d’informació financera històrica, revisada en el 2013 (IAASB, 
2013). El setembre de 2014 es va constituir un grup de treball per avançar 
sobre aquest tipus d’assegurament. Aquí és on entren els auditors i per això 
hem d’afrontar una sèrie de desafiaments: (1) determinar l’abast de l’asse-
gurament (com donar seguretat sobre narratives o informacions de molt di-
versa naturalesa), (2) avaluar la idoneïtat de la informació i què és la cosa 
material, tenir en compte que hi ha poca maduresa en les empreses sobre 
aquests temes, (3) donar seguretat sobre temes de futur i (4) comunicar a 
través d’un informe el treball realitzat i fer-lo de manera efectiva. Evident-
ment per a dur a terme aquest tipus de treballs es requereix l’obtenció de la 
capacitació necessària (habilitat, coneixements, experiència, utilització 
d’eines específiques, etc.). No estem parlant tant de revisar o verificar la 
correcció de xifres o d’una sèrie de dades concretes, com generalment es fa 
dins de la funció de l’auditor de comptes anuals, sinó que s’ha de prestar 
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molta més atenció a tot el que hi ha al voltant de la dada, que s’explica en 
moltes ocasions amb narratives o utilitzant determinats indicadors sobre els 
quals el revisor n’ha de verificar la idoneïtat i també la narrativa que es des-
prèn de l’exposició dels seus resultats.

El gener de 2018, l’IFAC ha iniciat un projecte per a l’elaboració d’una 
guia d’actuació que respongui als reptes de l’assegurament d’allò que de 
manera genèrica aquesta organització ha denominat Emerging Forms of Ex-
ternal Reporting. Esperem que ben aviat tindrem els resultats de tots aquests 
treballs que duen a terme a l’IFAC i ens proporcionin guies i recomanacions 
per avançar en aquest camí de la revisió d’aquestes noves formes de comu-
nicació i d’exposició de la informació corporativa.

8. Conclusions

La implantació de l’estratègia és un dels treballs més complexos que 
té el líder empresarial, en el qual es troba sotmès a l’escrutini de diverses 
parts interessades. L’informe integrat com a vehicle, i tot el procés previ 
com a eina de gestió, poden servir al responsable de l’execució estratègica 
com un enfocament ordenat i alhora orientat a les necessitats i les deman-
des de les diferents parts interessades, sense perdre de vista la visió del 
proveïdor de capital financer que sosté l’organització tot finançant-ne les 
activitats. 

Així mateix, la revisió externa d’aquest procés i la seva finalització en 
l’informe, aporten valor a una perspectiva anàloga a la que l’auditoria de 
comptes dóna valor a la informació financera.
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