
Incorporar la nova normativa sobre informació no financera 
i analitzar la seva articulació amb la responsabilitat social i els ODS

VII Cicle Formatiu de Responsabilitat Social

15 de juliol de 2021

Metodologia: La sessió es divideix en una part teòrica que 
inclou l’exposició d’una experiència empresarial i una part 
pràctica. S'impartirà mitjançant en línia. Les persones que 
siguin admeses rebran un enllaç per connectar-se.

Persones destinatàries: personal responsable i tècnic 
d’empreses i entitats que estigui interessat a aprofundir i 
millorar el coneixement en eines i mecanismes per 
impulsar la responsabilitat social i la sostenibilitat a les 
seves organitzacions. 

Places disponibles: 30

Inscripció: és gratuïta i es pot formalitzar al web del Consell 
de Relacions Laborals. L’admissió al taller es confirmarà per 
correu electrònic. 

Certificat: l’alumnat que assisteixi a tota la sessió rebrà un 
certificat de participació.

Presentació: L'aprovació de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre 
Informació No Financera i Diversitat ha suposat un notable impuls a les activitats 
de Reporting Corporatiu. Les obligacions derivades d'aquesta Llei suposen, 
alhora, una oportunitat per augmentar la credibilitat i la confiança de les 
organitzacions empresarials davant de els seus grups d'interès, en impulsar 
implícitament el disseny de noves estratègies de millora de la gestió del riscos no 
financers i dels intangibles de la companyia, determinants per a l'èxit 
empresarial.

Docent: Sra. Patrícia Reverter, experta en sostenibilitat. Sòcia a KPMG Espanya. 

Objectius i continguts de la sessió: 
• Què implica la Llei 11/2018 i a quines empreses afecta?. 
• Impulsar la reflexió sobre el desenvolupament i implantació d'Estratègies de 

Responsabilitat Corporativa/Sostenibilitat dins de les empreses (més enllà del 
reporting financer)

• Com elaborar un Informe sobre l’estat de la Informació No financera i 
Diversitat

• Vinculació Agenda 2030
• Casos pràctics 

A la sessió, es comptarà amb la presència d’una empresa convidada que 
explicarà la seva experiència en la matèria. 

HORA: 10h00 a 13h30 I LLOC: en línia

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
https://es.linkedin.com/in/patricia-reverter-b160a8b

