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L'organització per a la qual s'emet aquest certificat ha encarregat a AENOR dur a terme una verificació sota un 

nivell d’assegurament limitat del seu Memòria de Sostenibilitat (MS) conforme a amb GRI Standards en l'opció 

declarada.   

Com a resultat de la verificació efectuada, AENOR emet la present certificat, del qual forma part l’MS verificat. El 

certificat únicament es vàlida per al propòsit encarregat i reflecteix només la situació en el moment en què s’emet. 

L’objectiu de la verificació és facilitar a les parts interessades un judici professional i independent sobre la 

informació i dades continguts en l’MS de l’organització, elaborat de conformitat amb GRI Standards 

Responsabilitat de l’organització. L’organització va tenir la voluntat de reportar del seu Memòria de Sostenibilitat 

conforme a amb GRI Standards. La aprovació de l’MS així com el seu contingut, és responsabilitat del seu òrgan 

d’administració. Aquesta responsabilitat inclou també el disseny, la implantació i el manteniment del control intern 

que es consideri necessari per a permetre que l’MS estigui lliure d’incorrecció material, a causa de frau o error, així 

com els sistemes de gestió dels quals s’obté la informació necessària per a la preparació de l’EINF. L’organització 

ha informat a AENOR que no s’han produït, des de la data de tancament de l’exercici reportat a l’informe no 

financer fins a la data de la verificació, cap esdeveniment que pugui suposar la necessitat de realitzar correccions 

a l’informe. 

Programa de verificació conforme a ISO/IEC 17029:2019. AENOR ha realitzat la present verificació com a 

prestador independent de serveis de verificació. La verificació s’ha desenvolupat sota els principis “d’enfocament 

basat en evidències,  presentació justa, imparcialitat, competència tècnica, confidencialitat,  i responsabilitat”  

exigits en la norma internacional ISO/IEC 17029:2019 “Avaluació de la conformitat – Principis generales i requisits 

per als organismes de validació i verificació”. 

Addicionalment, els criteris i informació que s’han tingut en compte com a referència per a realitzar el programa 

de verificació han estat els criteris establerts per la iniciativa mundial de presentació d’informes de sostenibilitat 

en els estàndards GRI quan l’organització hagi optat per aquest marc internacional reconegut per a la divulgació 

de la informació relacionada amb la seva responsabilitat social corporativa. 

AENOR declina expressament qualsevol responsabilitat per decisions, d’inversió o d’altres, basades en la present 

declaració. 

Durant el procés de verificació realitzat, sota un nivell d’assegurament limitat, AENOR va realitzar entrevistes amb 

el personal encarregat de recopilar i preparar l’MS i va revisar evidències relatives a:  

▪ Activitats, productes i serveis prestats per l’organització. 

▪ Consistència i traçabilitat de la informació aportada, incloent-hi el procés seguit per la compilació de la 

mateixa, comprovant la informació reportada. 

▪ Complimenta cio i contingut de la Memòria de Sostenibilitat per tal d’assegurar la integritat, exactitud i 

veracitat en el seu contingut. 

Les conclusions, per tant, es fonamenten en els resultats d’aquest procés de mostres i no eximeixen a l’organització 
de la seva responsabilitat sobre l’acompliment de la legislació que li sigui d’aplicació. 
 
El personal involucrat en el procés de verificació, la revisió de conclusions i la decisió en l’emissió del present 
certificat, disposa dels coneixements, habilitats, experiència, formació, infraestructures de suport i la capacitat 
necessàries per a dur a terme eficaçment aquestes activitats.  
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