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Prerequisits

Objectius

El curs té dues parts diferenciadas. Una part es una introducció a la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) que inclou la dimensió mediambiental, social y de govern corporatiu de l'activitat d'una organizació.
L'altra part del curs és una introducció a la legislació mediambiental europea.

Al final del curs, l'estudiant tindrà coneixements de:

Introducció a la regulació mediambiental europea.

Introducció als principals estandards internacionals de RSC, memories de sostenibilitat i Directiva
sobre divulgación de información no financiera.

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb la millora ambiental de productes,
processos i serveis.
Aplicar els coneixements d'economia ambiental i ecològica a l'anàlisi i a la interpretació de
problemàtiques ambientals.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari.
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar de les millors pràctiques corporatives de responsabilitat social corporativa.
Conèixer els principals conceptes, la regulació i iniciatives internacionals relacionats amb les diferents
dimensions de la responsabilitat social corporativa (econòmica, ambiental, social i govern corporatiu).
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari.

Continguts

El curs consta de dues parts:

Responsabilitat Social Corporativa RSC: estandards i eines 

Unió Europea: concepte i directives sobre RSC

Altres enfocs sobre RSC

Estandards internacionals i eines de RSC i interelacions

Transparencia, rendició de comptes i comunicació de la RSC: el Global Reporting Initiative (GRI)

Legislació mediambiental europea

Inicis i desenvolupament de la legislació mediambiental europea

Unió Europea: principis and base legal de la legislació mediambiental europea

Instruments i politiques

Els actors de la legislació mediambiental a la Unió Europea

El paper de la Unió Europea, dels estats i de les administracions locals

Armonització, execució i implementació

Protecció mediambiental i legislació mediambiental substantiva 

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classe magistral i similars 33 1,32 2, 6

Exercise in class 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles acadèmics, de llibres i estudi de les lectures recomanades 90 3,6 1, 2, 4, 5

Redacció d'un escrit breu, que inclou la lectura previa de literatura acadèmica
recomanada

20 0,8 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'estudiant serà avaluat separadament per a cada una de les dues parts del curs en base a: i) el
coneixement assolit al final del curs respecte a la literatura acadèmica proposada i als altres temes i
aspectes treballats durant les sessions; ii) el seus breus escrits lliurats i la seva capacitat d'anàlisis critic, i iii)
l'assistència i participació a les sessions.
Detalls:
Dos breus escrits de 500-1000 paraules cadasqun. El/la professor/a corresponent valorarà l'escrit segons el
seu propi criteri. L'estudiant podrà comentar el treball i la seva valoració amb el/la corresponent professor/a.
L'examen final té una duració de 2 hores i cobreix la majoria dels temes i aspectes treballats durant les
sessions.
L'espai per a la respostes serà limitat i aquestes hauran de demostrar la comprensió i domini dels principals
conceptes i idees proporcionades durant el curs. El/la professor/a corresponent valorarà l'examen segons el
seu propi criteri. L'estudiant podrà comentar la nota obtinguda amb el/la corresponent professor/a.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistencia a les sessions 10% 0 0 1, 2, 3, 6

Examen final 60% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Participació a les sessions 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 6

2 Breus escrits 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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CAMPINS, M; CASADO, L; NIETO, J.E; PIGRAU, A; PONT, I; EnvironmentalLaw in Spain, Wolter
Kluwers-kluwer Law International, The Netherlands, 2011

Webs

PNUMA (United Nations Program for Environment http://www.pnuma.org

European Court of Human rights http://hudoc.echr.coe.int/

Official website European Union http://europa.eu/index_en.htm

Training Package on Principles of EU Environmental Law 
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/principles.htm

Official Journal of the European Unionhttp://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en

Summaries of the European environmental legislation 
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&locale=en

European Comission (Environment) : http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

European Environment Agency http://www.eea.europa.eu
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