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EN LA DOCÈNCIA EN COMPTABILITAT

Com introduir la informació mediambiental en la 
docència en comptabilitat
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1a Part. Evolució. Dels orígens al present. 

2a Part. Experiències per introduir la informació mediambiental
en la docència en comptabilitat financera



1a Part. Evolució. Dels orígens al present. 



Bhopal 1984               Shell-Nigeria anys 90 accident Exxon Valdez Shell-Brent spar

Antecedents - Gran desastres ambientals dels anys 80 i 90

Quin és l’origen de la necessitat de publicació d’informació relacionada amb 
els impactes de les empreses al medi ambient?

Pioners: multinacionals del nord d’europa



Antecedents - Dates de referència 
• 1972. Declaració de las Nacions Unides sobre el Medi Humà
• 1972. Programa de las Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) 
• 1979. Organizació Meteorológica Mundial (OMM) - 1a  Conferencia Mundial sobre el Clima. 
• 1985. Convenció de Viena per a la protecció de la Capa d’Ozo. 
• 1987. Protocol de Montreal relatiu a les substancies que afecten la capa d’ozó
• 1988. Panel intergubernamental d’Expertos sobre Canvi Climàtic (OMM+PNUMA)
• 1989. Conferència de les Naciones Unidas sobre Medi Ambient i Desenvolupament. Concepte de 

Desenvolupament Sostenible
• 1990-1992. Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic (CMNUCC) 
• 1992. Cimera de la Terra. Rio 92.
• 1996. Protocol de Kioto (COP 3)
• 2015. Acord de Paris (COP 23) 
• …



Antecedents - Dates de referència 
• 2015. Acord de Paris (COP 23)     Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible



Antecedents - Dates de referència 
• 2015. Acord de Paris (COP 23)                   Implica un canvi de perspectiva ¡¡

Nivell 1: BIOSFERA

Nivell 2: SOCIETAT

Nivell 3: ECONOMIA



Antecedents - Dates de referència 
• 2015. Acord de Paris (COP 23)                                  Implica un anvi de perspectiva ¡¡

Subobjectiu 12.6 
Encoratjar les empreses, en 
especial les grans empreses i les 
empreses transnacionals, a 
adoptar pràctiques sostenibles 
i a incorporar informació sobre la 
sostenibilitat en el seu cicle de 
presentació d’informes.



Canvi conceptual del reporting

Comptes Anuals 
Necessari però NO SUFICIENT

Informació econòmic-financera 
sobre el patrimoni, situació financera 
i resultats de l’activitat de l’empresa 

Adreçat a: Inversors  i resta d’usuaris 
en general 

Informació ESG 

que permeti a les parts interessades 
valorar també:
• Els impactes ESG de l’entitat en 

l’entorn en sentit ampli  
• I la capacitat de crear valor no 

només valor econòmic per 
l’entitat, sinó valor ESG per 
l’entorn i la societat

Adreçat a: Parts interessades 
rellevants i resta d’usuaris en general

Canvi a



Canvi conceptual del reporting

Hi ha una tipologia d’inversors (grups d’inversió) que seleccionen les empreses 
on invertir entre les que cotitzen a index borsaris específics de “sostenibilitat” 
en els que les empreses són avaluades per la seva ESG performance.  

S’ha fet evident la necessitat de tenir uns standards de reporting no financer.  

Informar de les responsabilitats economic, social, environmental and governace (ESG) 
en el context del desenvolupament sostenible i mostrar com l'entitat està millorant el 
seu rendiment i responsabilitats en aquestes àrees.

Subobjectiu 12.6 
Encoratjar les empreses, en especial les grans
empreses i les empreses transnacionals, a adoptar 
pràctiques sostenibles 
i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en 
el seu cicle de presentació d’informes.



Paraules & Conceptes a incorporar

• Desenvolupament sostenible
• Objectius Desenvolupament 

Sostenible (ODS)
• Multidisciplinarietat
• Stakeholders
• Canvi climàtic
• Economia circular
• Bioeconomia
• ...

• Responsabilitat Social Corporativa 
• Informe de sostenibilitat
• Informació no financera
• Non-financial reporting
• ESG information
• Accountability
• Integrated reporting
• ...



Evolució del reporting: de la voluntarietat (soft-regulation)  a l’obligatorietat

OBLIGATORIETAT-Legislació desprès de 10 a 15 anys d’experiència en memòries de 
sostenibilitat
• 2014 - Directiva 2014/95/UE de divulgació de informació no financiera i informació

sobre diversitat por part de determinades grands empreses i determinats grups. 
• Indicava que es podien utilitzar guies o standards internacionals con GRI i que la UE elaboraria

un model

• 2018 - Espanya-Llei 11/2018 com a transposició de la Directiva 2014/95 EU

VOLUNTARI – Soft-regulation
• Fins al any 2000 sense cap standard de referencia
• 2000 GRI apareix 1ª versió Guia per a l’elaboració memories sostenibilitat. 

Desenvolupament continu i equivalencies amb les principals iniciatives globals (UN, ISO).  
• Unió Europea 2011-14 A renewed EU strategy for Corporate Social Responsibility

• encuratja la divulgació d'informació social i ambiental



Evolució del reporting: l’obligatorietat
OBLIGATORIETAT
• 2021 UE Standard d'informes de sostenibilitat. 

• Proposta per a una Directiva sobre informes de sostenibilitat corporativa (CSRD) que preveu
l'adopció d'estàndards d'informació de sostenibilitat de la UE. 

• L'esborrany del standard serà desenvolupat per l’European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG).

• Els estàndards s'adaptaran a les polítiques de la UE, alhora que es basen i contribueixen a les 
iniciatives internacionals de normalització.

• Els primers standards s'adoptaran a l'octubre de 2022.

• https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

• https://www.efrag.org/Activities/2010051123028442/Non-financial-reporting-standards#

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://www.efrag.org/Activities/2010051123028442/Non-financial-reporting-standards


2a Part. Experiències per introduir
la informació mediambiental en 

la docència en comptabilitat financera



Anys 90 
Creació assignatura optativa Comptabilitat mediambiental  
3r curs CC. Empresarials

Pràctica amb la 
Declaració ambiental  de 
la certificació del Sistema 
de Gestió Mediambiental 

EMAS 

Sessió amb un/a Manager 
de Medi ambient  convidat
grans empreses conegudes 

per explicar com elaboren la 
Memòria de Sostenibilitat

Normes de registre i valoració de 
Provisions mediambientals
Diferenciació entre: 
Provisions de passiu i Contingències

Notes de la Memòria amb 
informació social &

Informació 
mediambiental 

1 sessió introductòria:
pel·lícula o documental 
(exemple: Una verdad
incómoda-Al Gore) 

Pràctica de les 3 R
reducció d’envasos-

packaging, comerç just, 
eco-productes, etc.



Assignatura obligatoria Comptabilitat Financera-II  
2n curs Grau Comptabilitat i Finances

Petits videos
I have a dream_ISO26000
http://www.youtube.com/watch?v=IJUm3JqF-Ro&feature=player_detailpage

d’empreses:
AGBAR en 2 minutos http://www.agbar.es/es/home.html

http://www.youtube.com/watch?v=IJUm3JqF-Ro&feature=player_detailpage
http://www.agbar.es/es/home.html


Assignatura obligatoria Comptabilitat Financera  
2n curs Grau ADE

Visita al edifici sostenible LEED-Gold – recerca ciència i tecnologia ambientals.
Tasca: identificar, fotografiar i classificar diferents tipus d’immobilitzats materials 



Assignatura obligatoria Comptabilitat Financera  
2n curs Grau ADE

Tema immobilitzat material: Enunciat d’exercicis  i d’examen sobre temes ambientals  



Assignatura obligatoria Comptabilitat Financera  
2n curs Grau ADE

Tema immobilitzat material: Enunciat d’exercicis  i d’examen sobre temes ambientals  



Assignatura obligatoria Comptabilitat Financera  
2n curs Grau ADE

Tema immobilitzat material: Enunciat d’exercicis  i d’examen sobre temes ambientals  



Assignatura obligatoria Comptabilitat Financera  
2n curs Grau ADE

Tema immobilitzat material: Enunciat d’exercicis  i d’examen sobre temes ambientals  



Com introduir la informació mediambiental en
la docència en comptabilitat financera ?

• Altres experiències ?

• Idees ?
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