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RESUM

Els aspectes socials i mediambientals han anat guanyant relle-
vància al llarg de les últimes dècades. A conseqüència d’això, els in-
formes de responsabilitat social estan experimentant un creixent prota-
gonisme. Aquests informes poden guanyar fiabilitat en la mesura que 
estiguin auditats. En aquest article es tracta el tema de l’auditoria so-
cial i mediambiental des d’un punt de vista teòric i també descriptiu. 
Es destaca també la diferència amb l’auditoria financera i el contro-
vertit punt de la certificació.

Classificació JEL: G30, M41, M42.
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ABSTRACT

Social and environmental aspects have been gaining relevance 
over the last decades. As a result, social responsibility reports are ex-
perimenting increasing prominence. These reports can gain reliability 
to the extent that they are audited. This article deals with the issue of 
social and environmental auditing from a theoretical and descriptive 
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point of view. The difference with the financial audit and the contro-
versial point of certification are also highlighted.

Classification JEL: G30, M41, M42.
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Social and environmental audit, certification, corporate social 
responsibility.

1. Introducció

La preocupació social i mediambiental ha adquirit un gran protagonis-
me en les últimes dècades. Diversos factors han estat vitals per al seu desen-
volupament: d’una banda, el fet que el planeta mostra signes del canvi climà-
tic cada vegada més freqüents; per una altra, la necessitat d’un comportament 
responsable i respectuós per part de les empreses que, en nombroses oca-
sions, han estat notícia justament per manca d’aquest comportament.

Els informes de responsabilitat social han estat essencials en aquest 
nou escenari en el qual ja no sols són importants les accions dutes a terme 
per a la societat i el medi ambient, sinó també informar bé sobre elles i fer-
ho amb transparència i veracitat. Aquestes dues últimes característiques són 
les que han conduït a la verificació per part d’experts independents.

Des de la dècada dels setanta hi ha hagut una notable varietat en els in-
formes de CSR, tant per sectors com per països. En la dècada dels vuitanta, 
governs i diferents institucions internacionals han demanat un esforç per a 
un compromís durador per part de les empreses.

En aquest article es tracta el tema de l’auditoria social i mediambiental 
des d’un punt de vista teòric i també descriptiu del cas espanyol. Se subratlla 
la diferència amb l’auditoria financera i el controvertit punt de la certifica-
ció per part dels diferents agents implicats en la informació social i mediam-
biental i la necessitat d’aplicar coneixements no únicament comptables, 
però alhora, procediments d’aquest tipus per a poder enjudiciar la raonabili-
tat de les informacions.

Finalment, Espanya es troba en molt bona posició en aquest àmbit, si 
bé alguns aspectes són millorables.
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2. Auditoria i certificació

La informació social i mediambiental es defineix, seguint el Global Re-
porting Initiative (d’ara endavant, GRI), com «la pràctica de mesurar, reve-
lar i donar compte, als grups d’interès interns i externs, dels assoliments 
aconseguits per l’organització per a l’objectiu de desenvolupament sosteni-
ble. Ha de proporcionar una representació equilibrada i raonable de l’actua-
ció social de l’organització reportada, incloent-hi les contribucions positi-
ves i negatives» (pàgina 3, GRI 2011).

L’assegurament es defineix per l’International Audit Assurance Stan-
dards Board (IAASB) com: «un compromís en el qual l’informant pretén 
obtenir una evidència suficient i apropiada per a expressar una opinió (sobre 
aquesta informació) que millori el grau de confiança dels usuaris (uns altres 
que l’entitat responsable) sobre la informació objecte de verificació» (parà-
graf 12, IAASB 2013).

De totes dues definicions s’extreuen les característiques del nostre ob-
jecte de treball:

• És una verificació amb l’objectiu d’obtenir evidència suficient i apro-
piada i emetre una opinió.

• La informació és la referida a l’actuació social i mediambiental (res-
ponsabilitat social i mediambiental, RSE) de l’entitat, que actualment 
es resumeix com a sostenibilitat.

• Es demana que sigui equilibrada i raonable.

La verificació externa dels informes de responsabilitat social corporati-
va ha de realitzar-se per tal de garantir la credibilitat del seu contingut, així 
com del comportament socialment responsable descrit.

És voluntària, igual que és l’elaboració dels informes. El servei de veri-
ficació externa més acceptat és el denominat assegurament (assurance). El 
motiu és evitar confusions amb l’auditoria tradicional, que és un servei lligat 
a la informació financera.

La finalitat és donar el màxim nivell de fiabilitat possible a les dades 
proporcionades en l’informe. No es pot establir una fiabilitat total, donat el 
subjectiu de molts dels aspectes abordats, així com l’enfocament qualitatiu 
de diversos dels indicadors subministrats. El grau de fiabilitat s’expressarà 
per a cadascun dels punts tractats.

La labor ha de realitzar-se per experts independents en els quals con-
corrin les circumstàncies de desenvolupar labors de verificació d’infor-
mes i conèixer els extrems abordats en els informes de responsabilitat so-
cial.
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L’encàrrec ha de donar lloc a un informe final en què consti, a més de 
l’objectiu, l’abast del treball i els criteris d’avaluació utilitzats, l’opinió  
de l’expert sobre la fiabilitat, la seguretat i la materialitat de l’informe.

Els dos marcs normatius més utilitzats sobre els serveis d’assegura-
ment són l’AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) i l’International 
Standard on Assurance Engagement (ISAE 3000). Segons KPMG i Ac-
countability, l’assegurament basat en aquests dos estàndards millora els re-
sultats.

A diferència de l’auditoria tradicional, confirma el grau de compliment 
d’una sèrie de requisits i especificacions, una vegada realitzades les corres-
ponents comprovacions, d’acord amb uns sistemes i metodologia específics.

Poden ser de caràcter intern i extern. D’un costat, es pretén consolidar 
els sistemes de gestió socialment responsables amb els quals compta l’em-
presa; d’un altre, intenta servir de garant enfront de tercers del compliment 
de determinats comportaments corporatius.

Hi ha dues grans categories de propòsits darrere de les revelacions pú-
bliques d’aquesta mena d’informació:

1. Control de gestió: per aconseguir els seus propis objectius, valorant 
el risc, gestionant els grups d’interès («stakeholders»), identificant la 
seva responsabilitat social i buscant oportunitats i eficiències.

2. Rendició de comptes, democràtics i de sostenibilitat, dissenyats per 
secundar i facilitar els objectius de la societat.

Tots dos propòsits poden sobreposar-se. Així, el control de gestió posa 
l’organització primer i el segon anteposa la societat i no fa cap mena de su-
pòsit sobre la firma.

La diferència amb la certificació és que en aquesta el resultat final són 
les etiquetes certificadores que generalment juguen només un paper trans-
missor i solen estar més orientats a productes que a sistemes. Són nombro-
ses les que s’apliquen a la relació de la companyia amb un únic grup d’in-
terès, com són els casos de la qualitat (clients-consumidors), gestió 
mediambiental o gestió de la salut i seguretat en l’ocupació; en els últims 
anys s’han posat en marxa unes iniciatives que permeten certificar la relació 
de la companyia amb tots els grups d’interès d’una manera més global.

Hi ha diversos tipus d’asseguradors:

1. Auditories: hi ha diversos treballs que consideren que hi ha una credi-
bilitat més gran en els informes quan els verificadors són auditors 
(Pflugrath et al., 2011; Hodge et al., 2009; Cheng et al. 2012); d’altra 
banda, les més grans (Big 4) aprofiten la seva xarxa per entrar en la 
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verificació d’aquesta mena d’informació (Fernández et al., 2016). A 
més, aquells països amb un protagonisme més gran dels grups d’in-
terès trien com a verificadors els auditors (Simmet et al., 2009).

2. Empreses especialitzades en consultoria i/o certificacions: són em-
preses que també aprofiten la seva experiència com a certificadors 
de qualitat per entrar en aquest camp.

3. Altres: organitzacions no governamentals, Administracions públi-
ques, fundacions, etc. En aquest cas solen aprofitar el seu coneixe-
ment de certs aspectes (ecologisme, drets humans, etc.) per emetre la 
seva verificació.

L’assegurament té diverses característiques que el fan diferent de l’au-
ditoria financera:

a) La informació és heterogènia, cobreix diversos aspectes que van des 
de l’ambiental fins al social.

b) Lligat a l’anterior, es precisa l’experiència de diversos professionals 
en diferents matèries: no sols els especialistes en economia o empre-
sa tenen l’exclusivitat, els científics, enginyers, sociòlegs, advocats 
són necessaris per poder arribar a dictaminar la veracitat d’aquesta 
mena d’informació. Són, en definitiva, grups multidisciplinaris 
(Porter, 2009).

c) Ara com ara, no és obligatòria per a totes les empreses o corpora-
cions, ni tan sols les més grans. Això té avantatges, però, alhora, in-
convenients. La voluntarietat, que és consubstancial a la responsabi-
litat social empresarial, s’estén a la seva revisió.

Però també té similituds importants:

1. En tots dos casos es tracta de la verificació d’informació.
2. La materialitat també adquireix un paper preponderant, ja que allò 

que no és significatiu no serà objecte de verificació.
3. El procediment de treball (que no els àmbits als quals ha de realit-

zar-se la verificació) és en gran part el que s’aplica en auditoria, tenint 
en compte les peculiaritats de la mena d’informació per verificar.

3. El paper del verificador

La primera qüestió que plantejar és quin ha de ser el paper del verifica-
dor. La teoria de la confiança inspirada de Limperg (1985) considera que la 
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societat diposita en l’auditor la confiança necessària per donar credibilitat a 
la comptabilitat de l’empresa, la qual cosa porta al fet que la seva indepen-
dència sigui essencial. El paper d’agent confidencial de l’auditor deriva de 
la seva funció general en la societat per la necessitat de disposar d’una opi-
nió experta i independent basada en l’examen dels comptes.

La conseqüència normativa d’aquesta teoria és que està obligat a dur a 
terme el seu treball de tal manera que no traeixi les expectatives que evoca i 
no pugui generar més de les que dóna la justificació del seu treball.

Per consegüent, en l’àmbit de la sostenibilitat, és plenament vigent 
aquesta teoria, més tenint en compte que, a diferència de la informació fi-
nancera, els grups d’interès són més amplis i heterogenis (clients, proveï-
dors, Administracions públiques, societat en general).

Gray (2000) afirma que l’auditoria social i mediambiental està lluny 
de la seva maduració; no obstant això, té una història substancial i una certa 
pràctica. Fa una concreció del que ha d’entendre’s com a tal, en concret 
són:

a) Aquelles informacions preparades per una organització independent 
a la qual es refereix, tant si ho desitja com si no. Pot provenir de re-
cerques en la premsa o per un control sistemàtic de les activitats de 
l’empresa. En altres paraules, les organitzacions externes fan el tre-
ball per ella amb les conseqüències que d’això es deriven.

b) Aquelles informacions que prepara l’organització per als «stakehol-
ders» més visibles.

Com es pot detectar la realitat encara està lluny d’una verificació obli-
gatòria, que és al que apunta Gray.

4. Evidències empíriques

No és fins a mitjans dels anys noranta que comencen a aparèixer aquest 
tipus d’informes, en concret, i seguint a O’Dwyer i Owen (2005), el situen 
en 1997-1998. S’ha seguit la línia de Mori et al. (2014) per destacar les evi-
dències empíriques, encara que en aquest es fa des d’un punt de vista his-
tòric i aquí se centra en les principals aportacions.

En general, es pot dir que hi ha una gran variabilitat en l’adopció de 
l’assegurament, així com en la rellevància de pressions institucionals exter-
nes (Perego and Kolk, 2012).

Alguns grups d’interès han demandat transparència i han qüestionat la 
integritat de la informació sostenible (Laufer, 2003; Moneva et al. 2006; 
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Ramus i Montiel, 2005). Boiral (2013) destaca que un alt percentatge d’in-
formes ometen fets negatius, la qual cosa va en contra dels principis de ma-
terialitat, de transparència i d’integritat. En aquesta línia, Morimoto et al. 
(2005) considera que cal la inclusió dels «stakeholders» per tal de desenvo-
lupar l’RSE, així com la seva transmissió i verificació.

Es constata una gran variabilitat en la presentació, format i contingut 
dels informes de verificació dins de les diferents regions i països europeus. 
Mostra d’aquestes diferències és que, en aquells contextos nacionals amb 
uns costos de litigi alts, això pot frenar o fins i tot impedir el desenvolupa-
ment d’aquestes pràctiques emergents d’auditoria social i mediambiental. 
(Perego i Kolk, 2012).

Hi ha una relació estreta entre la reputació empresarial i la verificació 
d’aquesta mena d’informació, en concret, Simmet et al. (2009) afirma que 
aquelles firmes amb millor reputació són també les que tenen la seva infor-
mació social i mediambiental assegurada, així mateix la demanda per a l’as-
segurament és més alta en empreses que es comprometen en activitats in-
dustrials i amb una forta petjada social, així com en empreses que es 
dediquen a mineria, a serveis públics i a finances.

Chen et al. (2016) relaciona els honoraris pagats per la verificació i as-
senyala una associació positiva quan els gestors la perceben com molt ne-
cessària per a donar credibilitat a aquesta informació.

Ackers (2017) revela que la majoria d’empreses no verifica la seva in-
formació social-mediambiental i les Big 4 han consolidat la seva posició en 
aquesta àrea.

Guillet i Montjanet (2018) consideren que el contingut dels informes 
de verificació en aquesta àrea ha evolucionat de ser genèrics a normatius, 
seguint normes com l’ISAE 3000.

5. La situació a Espanya

Abans d’abordar la situació a Espanya, cal comentar algunes dades 
mundials que fan reflexionar sobre la importància que està adquirint aquest 
tema. Per aquest motiu s’ha consultat el treball de KPMG (2017) referit al 
mateix any, així com als anteriors:

• El 75% de les empreses més importants del món i el 93% de les 250 
corporacions líders mundials (de Fortune 500) presenten una infor-
mació d’aquest tipus.

• Per continents, l’americà és el més destacat, seguit per l’europeu, 
Àsia-Pacífic i l’africà.
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• Els 10 països amb un nombre d’entitats més gran que presenten infor-
mació sobre sostenibilitat són, i per ordre, Regne Unit, el Japó, In-
donèsia, França, Dinamarca, Sud-àfrica, els Estats Units, Mèxic i No-
ruega. Espanya ocupa el lloc 14, de 49 analitzats.

• Per sectors, els més destacats són: petroli i gas, químic, miner i de 
serveis públics; els menys destacats són el comercial i l’industrial.

• Pel que fa a l’assegurament, el 67% d’entitats de les 250 corporacions 
mundials ofereix la seva informació verificada; en el cas en què utilit-
zen una mostra més extensa, baixa al 45%. 

• El GRI és el marc que s’utilitza amb una freqüència més gran per ofe-
rir aquesta informació.

En el nostre cas, s’ha triat com a fonts d’informació les bases de dades 
d’informació social i mediambiental Corporate Register (www.corporatere-
gister.com) i la GRI (https://database.globalreporting.org/).

En primer lloc, analitzem el nombre d’informes de responsabilitat so-
cial, publicats en Corporate Register (figura 1).

Figura 1. Nombre d’informes de responsabilitat social en la base de dades Cor-
porate Register.

En els últims cinc anys, s’han anat presentant de 450 a 500 informes, 
amb un màxim l’any 2015 i un mínim el 2017. Per consegüent, la informa-
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ció social i mediambiental ja és una pràctica continuada en el temps, però 
certament, fins i tot bastant minoritària.

Si comparem amb la resta d’Europa, Espanya queda dins dels països que 
major nombre d’empreses informen sobre RSE, en concret, 836 (figura 2).

Estat Nombre d’entitats informants

Regne Unit 1.436

Alemanya 1.165

Espanya 836

França 728

Itàlia 682

Font: Corporate Register.

Figura 2. Empreses amb informació social i mediambiental en l’entorn europeu.

Quant als sectors en els quals s’emeten més informes, cal consultar la 
base de dades de GRI, on s’han seleccionat totes les empreses que presenten 
informes de sostenibilitat a Espanya de 2006 a 2018 (consultada el juliol de 
2019). En la figura 3 s’acompanyen els resultats.

Sector Nombre  
d’informants pimes Grans 

empreses
Multi- 

nacionals

Agricultura 7 6   1

Automobilisme 9 2 6 1

Aviació 3   3  

Químiques 7 1 5 1

Serveis comercials 36 17 15 4

Paperer 4 1 3  

Logística 16 8 7 1

Metal·lúrgia 7 2 3 2

Altres 1 78 46 23 9

Immobiliàries 6 5 1  

Tèxtil 6 3 3  

Gestió de residus 9 5 3 1

Informàtica 1   1  

Conglomerats 2 2   2  



104 A. Somoza: L’auditoria social i mediambiental: fets i idees

Construcció 21 1 19 1

Materials de construcció 19 8 9 2

Productes per a la cura 
de la salut

7 2 3 2

Media 8 1 7

Mineria 2 1 1

Comerç detallista 11 2 6 3

Aigua 16 3 12 1

Energia 20 15 5

Subministraments 
d’energia

9 2 7

Equips 1 1

Serveis de salut 29 6 20 3

Productes per a la llar 2 2

Turisme i oci 27 22 3 2

Serveis financers 64 2 60 2

Productes d’alimentació i 
begudes

28 4 15 9

Productes per a la cura 
de la salut

7 2 3 2

Serveis sense ànim de 
lucre 3

38 28 10

Ferrocarrils 5 1 4

Maquinari tecnològic 1 1

Telecomunicacions 10 1 9

Universitats 13 3 10

Productes de consum 
durador

1 1

Agències públiques 23 10 11 2

TOTAL 553 196 303 54

Figura 3. Empreses amb informació social i mediambiental per sector d’activitat a 
Espanya.

Diverses qüestions són rellevants en aquesta taula, en primer lloc, la 
distribució d’informes per sectors és molt diversa i heterogènia, en alguns 
casos, resulta molt curiós que el nombre d’informants sigui d’un o dos en 
algun epígraf, si bé cal tenir en compte, d’una banda, que el GRI no utilitza 
la classificació CNAE, que és la que s’utilitza a Espanya generalment i, per 
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una altra, que hi ha moltes entitats que no dipositen el seu informe en el GRI, 
així com tampoc presenten el seu informe de sostenibilitat seguint les direc-
trius d’aquest organisme (sobretot, pimes).

Les dues principals agrupacions sectorials són «altres» i «serveis finan-
cers». L’amalgama de sectors és important en el primer grup (de fet, així 
s’ha pogut comprovar) i en el segon queda clar la importància que les enti-
tats financeres atorguen a aquesta actuació. Tingui’s en compte que dins de 
«serveis financers» apareixen les antigues caixes d’estalvi, la majoria ja 
transformades en bancs, que tenien justament com a principis fundacions a 
destinar gran part del seu excedent a activitats de tipus social i mediambien-
tal, amb la qual cosa no és estrany que el nombre d’informants sigui tan gran 
per al període considerat.

Assenyalar, a més, que, encara que no es reflecteix en les xifres propor-
cionades, hi ha una part important (en alguns casos, fins i tot el 100%) d’en-
titats del sector públic, sigui com a empreses públiques o bé com les ma-
teixes Administracions públiques (hospitals, universitats, etc.).

Cal destacar, finalment, que, encara que hi ha un predomini de «grans 
empreses» en els informes del GRI, no és menys important que les petites i 
mitjanes entitats són també un nombre important d’informants.

Si ara centrem l’atenció en el nombre d’informes amb assegurament 
(figura 4), les xifres baixen.

Figura 4. Informes de responsabilitat social amb assegurament.
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Es pot comprovar com no arriben ni a la meitat dels anteriors els infor-
mes de responsabilitat social que inclouen la seva verificació per part d’un 
expert independent, que aconsegueix la seva màxima quota en 2015 i amb 
una xifra, com a mitjana, de 130 a 140 informes.

A continuació, s’ha procedit a buscar, dins de la base de dades Corpo-
rate Register, quines eren les entitats asseguradores en el cas espanyol (les 
dades estan extretes a desembre de 2018). En la figura 5 s’acompanyen els 
resultats.

AUDITOR Nombre 
de corp. %

Any 
del 
més 
antic

Any 
del 
més 
nou

Nombre

AENOR 545 34,8% 2001 2018 17

Ambicert Groupe Ecocert 11 0,7% 2008 2012 4

Applus 38 2,4% 2007 2017 10

Ariadna Vargas Barrera; 
Fernanda Vargas Barrera

2 0,1% 2015 2016 1

Asociación para la 
Autorregulación de la 
Comunicación Comercial

2 0,1% 2016 2017 1

ATTEST 4 0,3% 2003 2006 3

Auren Auditors Consultors de 
Barcelona, S. A.

8 0,5% 2007 2015 8

BSI Group Iberia SAU 2 0,1% 2016 2017 1

Buleboo Estudio 1 0,1% 2013 2013 1

Bureau Veritas Certification 
(Spain)

58 3,7% 2009 2018 9

Bureau Veritas Español SA 10 0,6% 2004 2017 13

BVQi Servicios de 
Certificación SAU

2 0,1% 2005 2007 2

Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid, Servicio 
de Certificación

4 0,3% 2001 2004 3

Cátedra de Responsabilidad 
Social Corporativa

3 0,2% 2013 2017 4

Col.legiat COEIC 5 0,3% 2009 2013 4
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Compto Auditores, S. L. 1 0,1% 2011 2011 1

CONSULNIMA Consultoría e 
Ingeniería Ambiental

5 0,3% 2007 2014 7

Cuco Cube Consulting 1 0,1% 2015 2015 1

Dames & Moore, Spain 3 0,2% 1999 2001 2

Deloitte SL (Spain) 113 7,2% 2004 2018 14

Det Norske Veritas Spain 21 1,3% 2008 2014 6

ECA Cert Certificación SAU 1 0,1% 2008 2008 1

Emilio Lillo Auditores SL 2 0,1% 2008 2009 1

Enric Madrigal i Mir 2 0,1% 2014 2015 1

EQA Spain SL 1 0,1% 2007 2007 1

Ernst & Young Servicios 
Corporativos, S. L.

147 9,4% 2006 2018 12

eXCellennium 1 0,1% 2010 2010 1

FUINSA Fundación para la 
Investigación en Salud

3 0,2% 2009 2014 5

Fundación ÉTNOR 1 0,1% 2010 2010 1

Gobierno de Canarias 1 0,1% 2013 2013 1

Grant Thornton (Spain) 1 0,1% 2013 2013  1

Iberaudit Serplan SLP 1 0,1% 2011 2011 1

Ingeniería Social SAL 1 0,1% 2017 2017 1

Inima - Servicios Europeos de 
Medio Ambiente, S. A.

2 0,1% 2004 2004 1

Institut Químic de Sarrià 2 0,1% 2003 2005 2

Ize Auditores, S. L. 2 0,1% 2015 2016 1

KPMG Asesores, S. L. 222 14,2% 2003 2018 15

LGAI Technological Center, S. A. 4 0,3% 2012 2015 3

Llana Auditores, S. L. 1 0,1% 2012 2012 0

Lloyds Register Quality 
Assurance (Spain)

27 1,7% 2004 2017 13

Moore Stephens AMS, S. L. 6 0,4% 2009 2017 8
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Novotec Consultores, S. A. 4 0,3% 2000 2006 6

OCA Instituto de Certificación 
SLU

2 0,1% 2016 2017 1

PricewaterhouseCoopers 
Asesores de Negocios, S. L.

68 4,3% 2005 2018 13

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S. L.

121 7,7% 2008 2018 10

Puchol Auditores SLP 2 0,1% 2013 2015 2

SGS ICS Ibérica, S. A. 83 5,3% 2004 2017 13

SGS Tecnos, S. A. 3 0,2% 2009 2012 3

TÜV Rheinland Ibérica 
Inspection (Spain)

14 0,9% 2015 2017 2

Universidad Rey Juan Carlos 1 0,1% 2017 2017 1

URS Spain 1 0,1% 2002 2004 2

TOTAL 1.566 4,6

Font: Corporate Register.

Figura 5. Entitats d’assegurament d’informes de responsabilitat social a Espanya 
en 2018.

Apareixen 49 entitats que han fet assegurament en el període que cob-
reix la mateixa web, atès que hi ha dues entitats que són la mateixa, però 
amb denominacions diferents1. D’aquestes 49 entitats les que tenen més de 
100 informes d’assegurament són:

• AENOR: 545 informes; el més antic, 2001; el més modern, 2018.
• KPMG: 222 informes; el més antic, 2003; el més nou, 2018.
• PriceWaterHouseCoopers, 189 informes; el més antic, 2005; el més 

modern, 2018.
• Ernst & Young: 147 informes; el més antic, 2006; el més nou, 2018.
• Deloitte: 113 informes; el més antic, 2004; el més nou, 2018.

Si fem la suma total d’aquests cinc grans, tenim que el nombre d’infor-
mes és 1.216, la qual cosa representa el 77,65% de la totalitat.

1. Bureau Veritas Certification (Spain) i Bureau Veritas Español, S. A. Pricewater-
houseCoopers Asesores de Negocios SL i PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
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Per consegüent, el negoci de l’assegurament a Espanya està concentrat en 
cinc entitats, quatre de les quals són auditories de comptes i una no (AENOR és 
una empresa de certificació, avaluació de la conformitat i altres relacionats 
amb la formació i la venda de publicacions). En aquest cas, de les dades aporta-
des per Corporate Register es desprèn que únicament AENOR copa el 35% del 
mercat, mentre que la resta es reparteixen el 65% de mercat. Per tant, el mercat 
de l’auditoria social és abans de res un oligopoli i amb tendència a convertir-se 
en un quasi monopoli, tenint en compte la quota de mercat d’AENOR.

6. Conclusions

Aquesta aportació ha donat una breu anotació final sobre el tema de 
l’auditoria social i mediambiental. Es pot afirmar, sense cap dubte, que 
aquest tipus d’informació és un canvi important en els sistemes d’informa-
ció empresarials.

El punt fonamental és posar en relleu que en aquesta ha d’aplicar-se 
una amalgama de coneixements de diversa índole i de molt variat espectre. 
La verificació de la informació social i mediambiental resulta primordial per 
a incrementar-la i impulsar-la, però més important encara és l’instrument 
clau per a la rendició de comptes.

En el cas espanyol cal destacar que la seva posició a escala mundial i 
europea permet tenir grans esperances respecte a la seva extensió al teixit 
empresarial, més tenint en compte les últimes iniciatives europees i legisla-
tives. No obstant això, quan cal centrar-se en els informes assegurats, la 
conclusió no és tan optimista, perquè menys de la meitat és revisat o verifi-
cat. A més, el sector de verificadors té una alta concentració en una sola 
empresa que no és una auditoria, la qual cosa no està en línia amb els països 
que tenen més poder els grups d’interès.
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