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INFORME DE VERIFICACIÓ INDEPENDENT DE L’ESTAT D’INFORMACIÓ NO FINANCERA
Als accionistes d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua,
S.A.:
D’acord amb l’article 49 del Codi de Comerç hem realitzat la verificació, amb l’abast de seguretat
limitada, de l’Estat d’Informació No Financera adjunt (en endavant EINF) corresponent a l’exercici
anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant, la Societat) que forma part de l’Informe de Gestió de
la Societat.
El contingut de l’EINF inclou informació addicional a la requerida per la normativa mercantil vigent en
matèria d’informació no financera que no ha estat objecte del nostre treball de verificació. En aquest
sentit, el nostre treball s’ha limitat exclusivament a la verificació de la informació identificada en
l’apartat “Índex de continguts requerits per la Llei 1/2018 de 28 de desembre de 2018 d’informació
no financera i diversitat” inclòs en l’EINF adjunt.
Responsabilitat dels Administradors
La formulació de l’EINF inclòs a l’Informe de Gestió de la Societat, així com el seu contingut, és
responsabilitat dels Administradors d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua, S.A. L’EINF s’ha preparat d’acord amb els continguts recollits a la normativa
mercantil vigent i seguint els criteris dels Sustainability Reporting Standards de Global Reporting
Initiative (estàndards GRI) seleccionats, així com els altres criteris descrits d’acord amb el que es
menciona per a cada matèria a l’apartat “Índex de continguts requerits per la Llei 11/2018 de 28 de
desembre de 2018 d’informació no financera i diversitat” del citat Estat.
Aquesta responsabilitat inclou, així mateix, el disseny, la implementació i el manteniment del control
intern que es consideri necessari per permetre que l’EINF estigui lliure d’incorrecció material, a causa
de frau o error.
Els administradors d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de
l'Aigua, S.A. són també responsables de definir, implementar, adaptar i mantenir els sistemes de
gestió dels quals s’obté la informació necessària per a la preparació de l’EINF.
La nostra independència i control de qualitat
Hem complert amb els requeriments d’independència i altres requeriments d’ètica del Codi d’Ètica
per a Professionals de la Comptabilitat emès pel Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a
Professionals de la Comptabilitat (IESBA, segons les seves sigles en anglès) que està basat en els
principis fonamentals d’integritat, objectivitat, competència i diligència professionals, confidencialitat
i comportament professional.
La nostra firma aplica la Norma Internacional de Control de Qualitat 1 (NICQ 1) i manté, en
conseqüència, un sistema global de control de qualitat que inclou polítiques i procediments
documentats relatius al compliment de requeriments d’ètica, normes professionals i disposicions
legals i reglamentàries aplicables.
L’equip de treball ha estat format per professionals experts en revisions d’Informació no Financera i,
específicament, en informació d’acompliment econòmic, social i mediambiental.
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La nostra responsabilitat
La nostra responsabilitat és expressar les nostres conclusions en un informe de verificació
independent de seguretat limitada basant-nos en el treball realitzat. Hem portat a terme el nostre
treball d’acord amb els requisits establerts a la Norma Internacional d’Encàrrecs d’Assegurament
3000 Revisada en vigor, “Encàrrecs d’Assegurament diferents de l’Auditoria o de la Revisió
d’Informació Financera Històrica” (NIEA 3000 Revisada) emesa pel Consell de Normes Internacionals
d’Auditoria i Assegurament (IAASB) de la Federació Internacional de Comptadors (IFAC) i amb la 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.
En un treball d’assegurament limitat els procediments portats a terme varien en naturalesa i moment
de realització, i tenen una menor extensió, que els realitzats en un treball d’assegurament raonable i,
per tant, la seguretat que s’obté és substancialment menor.
El nostre treball ha consistit en la formulació de preguntes a la Direcció, així com a les diverses
unitats de la Societat que han participat en l’elaboració de l’EINF, en la revisió dels processos per a
recopilar i validar la informació presentada en l’EINF i en l’aplicació de certs procediments analítics i
proves de revisió per mostreig que es descriuen a continuació:


Reunions amb el personal de la Societat per conèixer el model de negoci, les polítiques i els
enfocaments de gestió aplicats, els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions i
obtenir la informació necessària per a la revisió externa.



Anàlisi de l’abast, rellevància i integritat dels continguts inclosos en l’EINF de l’exercici 2020
en funció de l’anàlisi de materialitat realitzada per la Societat i descrita a l’apartat “Estratègia
fonamentada amb el Diàleg”, considerant continguts requerits en la normativa mercantil en
vigor.



Anàlisi dels processos per recopilar i validar les dades presentades a l’EINF de l’exercici 2020.



Revisió de la informació relativa als riscos, les polítiques i els enfocaments de gestió aplicats
en relació amb els aspectes materials presentats a l’EINF de l’exercici 2020.



Comprovació, mitjançant proves, a partir de la selecció d’una mostra, de la informació
relativa als continguts inclosos en l’EINF de l’exercici 2020 i la seva adequada compilació a
partir de les dades subministrades per les fonts d’informació.



Obtenció d’una carta de manifestacions dels Administradors i la Direcció.

Conclusió
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 l’EINF de la Societat
corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 no ha estat preparat, en tots els
seus aspectes significatius, d’acord amb els continguts recollits en la normativa mercantil vigent i
seguint els criteris dels estàndards GRI seleccionats, així com els altres criteris descrits d’acord amb
el que es menciona per a cada matèria a l’apartat “Índex de continguts requerits per la Llei 1/2018
de 28 de desembre de 2018 d’informació no financera i diversitat” del citat Estat.
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Ús i distribució
Aquest informe ha estat preparat en resposta al requeriment establert a la normativa mercantil
vigent a Espanya i, per tant, podria no ser adequat per a altres propòsits i jurisdiccions.

Este informe se
corresponde con el
sello distintivo
nº 20/21/02641
emitido por el
Col·legi de Censors
Jurats de Comptes
de Catalunya

19 de març de 2021
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