
 
 
 

 
 
COMPTABILITAT MEDIAMBIENTAL                                curs 2010-11 
 
Professora 
Ma. Rosa Rovira Val Telf. 937287743 Tutories: Despatx 221, dimarts i divendres 10:30-11:30 
 
Tema 1. El factor mediambiental a l'empresa 
Relació amb la direcció estratègica de l'empresa. Les parts interessades: origen de l'enfoc i anàlisi 
dels seus components.  
 
Tema 2. Sistemes de gestió mediambiental 
Implantació d'un sistema de gestió mediambiental. Normes ISO 14000. Sistema Europeu d'Ecogestió 
i Ecoauditoria. 
 
Tema 3. La comptabilitat mediambiental 
Introducció del factor medi ambient en la comptabilitat financera i en la comptabilitat de gestió. 
 
Tema 4. Memòries de sostenibilitat 
La comunicació externa de l’actuació en els àmbits de sostenibilitat:  el estàndard internacional GRI-
G3. 
 
 
Metodologia 
Es tracta d’una assignatura optativa, per tant s’entén que l’alumne l’ha escollit per un interès en la 
seva temàtica. 
 
La planificació de les sessions s’ha fet comptant amb la participació activa dels alumnes, organitzats 
en grups de 2 o 3 membres. 
 
Cada curs normalment es programa una conferència d’algun professional del mon de l’empresa que 
aporti la seva experiència per explicar algun punt del programa de l’assignatura. 
 
Les sessions són de 4 tipus: 

1. Teòriques: la professora explica el contingut dels temes del programa. 
2. Pràctiques: els alumnes exposen el contingut d’algun punt relacionat amb temes del 

programa. 
3. Altres: alguns punts del programa es poden tractar amb mitjans audiovisuals o amb la 

participació d’un conferenciant. 
4. D’assignació de les pràctiques i treballs a cada grup i de seguiment de la marxa dels treballs 

en curs.      
 
Avaluació 
La nota final està formada: 
* en un 60 % per:  
- L’assistència del 75% de les sessions 
- L’exposició d’una PRÀCTICA (en grup, on cada alumne ha d’exposar una part). 
- L’exposició d’un TREBALL (en grup, on cada alumne ha d’exposar una part). 
- Controls parcials sobre les sessions de teoria impartida (individual). Aquests controls alliberen 

material de l’examen de final de semestre.  
* en un 40% per la nota de l’examen al final del semestre (individual). 
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Biblioteca de Ciències Empresarials (EUEE-Sabadell) 
Topogràfics de bibliografia sobre temes relacionats amb el medi ambient: 
 

502.3 
TOPOGRÀFIC RETOLACIÓ SALA REFERÈNCIES 

502.3 Ecologia i medi ambient 
502.3(4/9) 

TR: 
620 Energia 
620.97 Energies renovables 
339.923(UE):620 Energia a la UE 

502.3(UE)  Medi ambient a la UE  
502.3:32 Política del medi ambient  
502.3:33 Economia del medi ambient  
502.3:331 Treball i medi ambient  
502.3:336.2 Fiscalitat i medi ambient  
502.3:338.48 Medi ambient i turisme (de moment només fullets)  
502.3:34 Dret i ecologia  
502.3:37 Pedagogia i medi ambient  
502.3:504 Aigua i medi ambient  
502.3:656 Transport i medi ambient  
502.3:657 Comptabilitat social i mediambiental  
502.3:658 Empresa i medi ambient  
502.3:711 Ecologia urbana  
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