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ECONOMIA
Nom i contacte de qui emplena la fitxa:
Andrei Boar (andrei.boar@upf.edu), Departament d’Economia i Empresa (UPF)
Grau/s d’aplicació de la fitxa:
grau en Administració i Direcció d’Empreses; grau en Economia; grau en Management; grau en International
Business Economics; doble grau en Dret i Economia/ADE
Temàtica proposada:
LA INCLUSIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LES EMPRESES
Assignatures:
Organització i Direcció d’Empreses II, Anàlisi d’Estats Comptables, Auditoria, Gestió d’Institucions no
Lucratives, Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial, Creació d’Empreses, Creació d’Empreses
Socials, Economia del Medi Ambient
Temes específics que es tractaran:
1. Les relacions entre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Es tracta d’estudiar els
objectius dels ODS per tal de conèixer les relacions entre aquests i agrupar-los en categories més
reduïdes.
2. Els ODS en els informes d’informació no financera. Com surten representats i quin percentatge de
les empreses els publiquen.
3. La diferència en el tractament dels ODS en la petita-mitjana i la gran empresa en la seva activitat i
en el reporting no financer.
4. L’impacte de l’aplicació dels ODS en els resultats de les empreses.
5. Conèixer el grau d’aplicació dels ODS per països.
Activitats de seminari que es poden desenvolupar:
• Identificar sinergies entre els identificadors dels ODS.
• Identificar si s’inclouen i com els ODS en els informes d’una empresa concreta. Posteriorment, presentació i comparació en el seminari.
• Relació entre els indicadors de sostenibilitat de la GRI i els ODS.

Referències bibliogràfiques:
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Altres recursos (informes, recursos audiovisuals, etc.):
•

ECONOMISTAS - CONSEJO GENERAL. Guía para Pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2019. Disponible en línia a: <https://www.pactomundial.org/sdm_downloads/guia-para-pymes-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

•

HUMMEL, K. Reporting on the Sustainable Development Goals. Early evidence from Europe. 2019.
Disponible en línia a: <https://ssrn.com/abstract_id=3411017>

•

OBSERVATORIO ODS. La contribución de las empresas españolas a los ODS. Segundo Informe. 2019. Disponible en línia a: <https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/825331/la_contribucion_de_las_empresas_espanolas_a_los_ods_segundo_informe_es.pdf/fc822707-259a-67e4231a-76e3ffd6301b?t=1558968131327>

•

DALL’ACQUA, C. “GRI, un estándar internacionalmente reconocido”, L’Auditor (85). 2019. Disponible en línia a: <https://www.auditorscensors.com/uploads/20190708/AAFF_L_AUDITOR_85_V1_
revista_definitiva.pdf>

Fonts de dades (bases de dades o informes amb dades):
•

THERESA, H. i d’altres. Disclosure and reporting against the sustainable development
goals: Connecting new stakeholders to sustainability data. University of Wollongong. 2018.
Disponible en línia a: <https://ro.uow.edu.au/buspapers/1525/>

•

BERTELSMANN, Stiftung. Sustainable Development Report 2019. Transformations to
achieve the SDG. Includes the SDG Index and Dashbords. 2019. Disponible en línia a:
<https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf>

•

NACIONES UNIDAS. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2019. Disponible en línia a: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf>

